VÝZVA
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
e-mail:
Kontaktná osoba:

Mestská umelecká agentúra Partizánske
Makarenkova 214, 958 01 Partizánske
42149835
+421 915 912 995
habala@muap.sk
Ján Habala

2. Predmet zákazky:
Výmena opôn v spoločenskej sále DK Partizánske
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je Výmena opôn v spoločenskej sále DK Partizánske a práce s tým
spojené:
-

Demontáž pôvodných opôn, ich odvoz a likvidácia
Zhotovenie a montáž novej opony, zadného horizontu a bočných šálov (bližšia špecifikácia je
uvedená v prílohe č. 1)

V prípade, že opis predmetu zákazky obsahuje značky výrobkov konkrétnych výrobcov, alebo
odkazy na takéto značky, pripúšťa sa použitie ekvivalentu rovnakých, alebo lepších technických
parametrov.
Obhliadku a zameranie je možné dohodnúť s prevádzkarom budovy – Jánom Habalom tel. číslo
0915912995 v termíne do 30.7.2021 v Dome kultúry, Makarenkova 214/2, Partizánske. Uchádzači,
ktorí si prevezmú výzvu po tomto termíne, si môžu dohodnúť termín obhliadky u zamestnanca
uvedeného v bode č. 1 tejto výzvy.
Zistené nezrovnalosti po obhliadke medzi opisom zákazky a navrhovaným skutočným riešením je
nutné riešiť s obstarávateľom do 30.7.2021 do 10.00 h. Zistené naviac práce oproti podrobnému
opisu zákazky budú zaslané na zapracovanie do cenovej ponuky všetkým uchádzačom.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 8780,77 EUR bez DPH
5. Postup obstarávania:
prieskum trhu
6. Spôsob vzniku záväzku:
7. Na základe zmluvy o dielo. Vzor zmluvy dodá víťazný uchádzač po oznámení výsledkov
súťaže.
8. Lehota a miesto dodania predmetu zákazky: ukončenie prác do 8.10.2021
Mestská umelecká agentúra, Dom kultúry 214/2, 958 01 Partizánske. Obstarávateľ si vyhradzuje
právo účtovať dodávateľovi penále za každý deň omeškania v sume 0,2 % celkovej sumy
zákazky s DPH.
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9. Možnosť rozdelenia zákazky: nie, práce tvoria jeden celok
10. Miesto a lehota predkladania cenovej ponuky
cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Výmena opôn
v spoločenskej sále DK Partizánske - neotvárať“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 5.8.2021 o 09:00 hod. V prípade ponúk
doručených poštou je rozhodujúci deň doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 1.
11. Obsah cenovej ponuky
a) Identifickácia uchádzača / príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
b) záujemca musí s cenovou ponukou predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať
v predmete obstarávania
c) uchádzač v cenovej ponuke uvedie navrhovanú cenu v EUR, v zložení:
- návrh ceny bez DPH
- sadzba DPH
- návrh ceny celkom vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh zmluvnej ceny
celkom, súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
d) cenová ponuka musí obsahovať položkovitý rozpočet
e) cenová ponuka musí obsahovať zoznam zrealizovaných podobných porovnateľných
zákaziek za posledných 5 rokov (príloha č. 3)
f) ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku

12. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúry min. 14 dní od ukončenia a prevzatia diela na základe preberacieho protokolu.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
najnižšia cena s DPH
Verejný obstarávateľ požaduje záruku minimálne 5 rokov na vykonané dielo, na jednotlivé súčasti
zariadenia štandardne podľa zákona.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné
obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.

Partizánske 15.07.2021
Mgr. Martina Baboľová, v.r.
riaditeľ
Prílohy:
Príloha č. 1: Popis predmetu plnenia zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií – súťažná ponuka
Príloha č. 3: Zoznam zrealizovaných zákaziek
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