Výzva na predkladanie ponúk
_________________________________________________________________
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Stredoslovenská galéria
Dolná 141/8,
975 90 Banská Bystrica
IČO: 35984929
DIČ: 2021427078

1.1.

Štatutárny zástupca: Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD.
email: riaditel@sgb.email

2.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Darina Karasová, tel. +421 048 470 16 16,
email: darina.karasova@sgb.email

3.

Názov predmetu zákazky : Pretórium, NKP 2321/6 – I. etapa obnovy objektu – spracovanie
prípravných dokumentácii – archeologický, predstihový, záchranný výskum

3.1.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky, podľa podmienok uvedených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu
v Banskej Bystrici (ďalej len KPU) ev. č. KPUBB-2021/24938-2/104083/LIE, FRA zo dňa
21.12.2021 (ďalej len Rozhodnutie o zámere) je archeologický, predstihový, záchranný
výskum. Výskum bude realizovaný v súčinnosti s realizáciou sondážneho prieskumu pre určenie
príčin zavĺhania.
Rozhodnutie o zámere, Zameranie skutkového stavu a archívne podklady z KPÚ sú k dispozícii
u správcu objektu v Stredoslovenskej galérii, Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica u kontaktnej
osoby. Rozsah prác je nutné vidieť na tvare miesta, obhliadku je potrebné dohodnúť so správcom
objektu na tel. č. +421 48 470 16 20.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71351914-3.

4.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len
na niektorú, alebo niektoré časti v rámci predmetu zákazky.

5.

Termín poskytnutia služby:
Začiatok: od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo objednávky.
Ukončenie: predpokladané ukončenie do 12/2022.

6.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné údaje o uchádzačovi,
b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle Čl. 10.

7.

Podmienky financovania zákazky:
Financovanie plnenia predmetu zákazky je z grantového systému Ministerstva kultúry SR
Obnovme si svoj dom a z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (vlastné finančné
prostriedky).

8.

Podmienky účasti: Uchádzač musí mať odbornú spôsobilosť, ktorá sa viaže pre výkon diela, t.
j. pre vyhotovenie prieskumu zavlhnutia murív objektu a návrhu sanácie vlhkosti.

9.

Lehota na predloženie ponúk: 30.09. 2022 do 15:00 hod.
Ponuka musí byť doručená písomne.
Spôsob doručenia:
➢ poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Stredoslovenská galéria
Dolná 141/8
975 90 Banská Bystrica
Obálka musí byť označená „Verejné obstarávanie – predkladanie ponúk“.
➢ alebo elektronicky mailom na adresu: darina.karasova@sgb.email

9.1.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

10.
10.1.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Cena bude určená v Eur.
Navrhovanú ponukovú cenu za službu uchádzač uvedie v zložení:
- celková cena s DPH za poskytnuté práce.
Ak uchádzač je platiteľom DPH v SR, uvedie cenu s DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu a na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH v SR, upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie dodávky tak, aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho záväzky a náklady podľa jeho predpokladov.

10.2.
10.3.
10.4.
11.

Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena a zodpovedajúca kvalita.
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu
celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom) pri dodržaní požadovanej kvality.
Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa výšky ponukových cien, lehoty predkladania
ponúk a podľa kvalifikačných kritérií.

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je
v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk, doručená ponuka
obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na
predkladanie ponúk.

V Banskej Bystrici, 22.09.2022
Vypracovala:
Darina Karasová

Schválila: Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD.

