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463/2015
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Ing. Chalupová
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12. 06. 2015

Vec: Prieskum trhu – Výzva na predkladanie ponúk
.
Verejný obstarávateľ obec Veľké Uherce obstaráva zákazku podľa ustanovenia § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Uherce
Sídlo:
Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce
IČO:
00311294
Kontaktné miesto:
Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce
Kontaktná osoba:
Ing. Alena Chalupová
Tel:
0908 614 174
E-mail:
starosta@velkeuherce.sk
Predmet zákazky:

Obnova Pomníka padlých v SNP

Druh zákazky:

práca

Predpokladaná hodnota zákazky: 15 100 eur bez DPH
CPV/Spoločný slovník verejného obstarávania: 45000000
Opis predmetu zákazky:
Obnova národnej kultúrnej pamiatky Pomník padlých v SNP, zapísanej v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod č. 272/0, ktorej vlastníkom a správcom je Obec
Veľké Uherce. Predmetom reštaurovania bude architektonická a sochárska časť pomníka
umiestneného v intraviláne obce Veľké Uherce (pri hasičskej zbrojnici). Pomník padlých v SNP je
osobitnou kompozíciou architektonickej časti v strede so vztýčeným krížom, na ktorom je
umiestnená hlava Krista, postrannými pylónmi so štátnym znakom Československej republiky
a Sovietskeho zväzu, súsoším umierajúceho partizána v ľavej časti a matky s dieťaťom v náručí
PSČ:
958 41
Telefón: 038/748 62 01
Fax:
038/748 64 21

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0802676010/5600

IČO: 00 311 294
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v pravej časti. Súčasťou pomníka je nápisová tabuľa s menami padlých. Podrobnejšie viď.
Rozhodnutie KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza č. spisu: TN-2012/00388-05/Mat zo dňa
12.12.2012.
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
V zmysle Rozhodnutia KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza č. spisu: TN-2012/00388-05/Mat zo
dňa 12.12.2012 , kde sú určené podmienky obnovy a to najmä:
1 časť -návrh na reštaurovanie a reštaurátorsky výskum vrátane fotografickej, grafickej a textovej
prílohy v zmysle rozhodnutia KPÚ TN-2012/00388-05/Mat zo dňa 12.12.2012
2 časť -realizácia reštaurátorských prác (figurálna časť) a umelecko-remeselných prác
(architektonická časť) v zmysle reštaurátorského návrhu a rozhodnutia KPÚ TN-2012/0038805/Mat zo dňa 12.12.2012
3 časť -dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác ( 2 kópie dokumentácie) v zmysle
rozhodnutia KPÚ TN-2012/00388-05/Mat zo dňa 12.12.2012
Súčasťou ceny za predmet zákazky sú všetky použité materiály, doprava, prípadne iné ceny inde
nezaradené.
Súčasťou ceny nie je pomocné pracovné lešenie a zastrešenie celého objektu a taktiež odstránenie
narušených častí terazza a narušených častí jadra, odkopanie terénu v zadnej časti, osadenie
obrubníkov, drenáž, výsyp štrkom zadná časť, odvoz sute - práce zabezpečí obecný úrad Veľké
Uherce pod dohľadom dodávateľa.
Predbežný Návrh na reštaurovanie musí byť po zadaní zákazky odsúhlasený KPÚ Trenčín
pracovisko Prievidza, ktorý k uvedenému vydá osobitné rozhodnutie. Návrh môže byť
upravovaný v zmysle požiadaviek KPÚ, ale nesmie byť upravovaná cena za časti 1, 2 a 3 uvedená
v ponuke. Ak by KPÚ neodsúhlasil víťazovi reštaurátorsky návrh, zmluva sa môže okamžite
zrušiť bez nároku úhrady za 1 časť a zákazka sa môže zadať druhému v poradí.
Ostatné sa riadi v zmysle rozhodnutia KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza č. spisu: TN2012/00388-05/Mat zo dňa 12.12.2012.
Termín a miesto dodania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude dodaný na základe Zmluvy o dielo.
Termín dodania predmetu zákazky:
1 časť: do 15. 8. 2015
2 časť: do 15. 11. 2015
3 časť: do 15. 12. 2015
Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce a dotácie z ministerstva financií. Verejný
obstarávateľ preddavok neposkytuje.
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Obhliadka predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku. Obhliadku je možné dohodnúť telefonicky
alebo e-mailom.
Kontaktná osoba: Ing. Alena Chalupová -starostka obce
Mailová adresa: starosta@velkeuherce.sk
Číslo telefónu: 0908 614 174
Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
 Identifikačné údaje uchádzača
 Návrh na plnenie kritérií
 Predbežný Návrh na reštaurovanie
 Doklady na splnenie podmienok účasti
 Čestné vyhlásenie
Miesto a lehota na doručenie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale označenom:
,,Súťaž -Obnova Pomníka padlých v SNP - neotvárať„
Prostredníctvom pošty, alebo osobne do 29. 06. 2015 do 11:00 hod. , na adresu: Obecný úrad Veľké
Uherce, Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce
Preskúmanie ponúk:
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti určené vo
výzve na predkladanie ponúk. Platnou ponukou je ponuka, ktorá súčasne neobsahuje žiadne
obmedzenia a nie je v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky
uchádzačov budú vylúčené , o čom bude uchádzač informovaný s uvedením dôvodu vylúčenia.
Hodnotenie ponúk:
Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie
ponúk a pravidiel ich uplatnenia.
S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila požiadavky určené verejným obstarávateľom vo
výzve na predkladanie ponúk, prípadne podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk -najnižšia cena, bude uzatvorená Zmluva o dielo.
V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo
zrušiť túto súťaž.
Podmienky účasti:
V zmysle § 33 ods. 7 pamiatkového zákona reštaurátorské práce môže vykonávať len fyzická
osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 4 a5 zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov
doloženú osvedčením Komory reštaurátorov so špecializáciou na reštaurovanie kamenných sôchS6, resp. S7. Uvedené postačuje predložiť v kópii.
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Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Ceny uvádzajte v zložení: cena bez DPH a cena s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.
Spôsob určenia ceny:
Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ceny budú uvedené v eurách.
Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom
a záväzkom vyplývajúcich z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky.
Cena uvedená v návrhu na plnenie kritérií musí obsahovať cenu za predmet zákazky, t.j. sumár
všetkých položiek súvisiacich s dodaním zákazky, a to v takom zložení, ako uchádzač uvedie
v cenovej kalkulácií.
Cena uvedená v ponuke uchádzača musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.
Obchodné podmienky:
Výsledkom obstarávania bude Zmluva o dielo. Ak víťazný uchádzač odmietne podpísať zmluvu,
ktorá mu bude doručená spolu s oznámením výsledku do 10 dní od doručenia, verejný obstarávateľ
môže uzavrieť zmluvu z ďalšími uchádzačmi postupne v zmysle poradia.
Úhrada faktúr do 30 dní.
Prvá faktúra po odovzdaní 1. časti odsúhlasenej KPÚ. Ďalšie priebežne v mesačných intervaloch.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
-nebude predložená ani jedna ponuka
-ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Prílohy:
1. Identifikácia uchádzača
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Čestné vyhlásenie
4. Rozhodnutie KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza č. spisu: TN-2012/00388-05/Mat zo dňa
12.12.2012.
Veríme, že sa predmetného verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na
požadovaný predmet zákazky .
S pozdravom
Ing. Alena Chalupová
starostka obce Veľké Uherce
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Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk
- Verejný obstarávateľ- Obec Veľké Uherce
-Predmet zákazky- Obnova Pomníka padlých v SNP

Identifikácia uchádzača
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

V.............................................dňa........................................

..............................................................................
meno, priezvisko, titul, funkcia a
podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
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Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk
- Verejný obstarávateľ- Obec Veľké Uherce
-Predmet zákazky- Obnova Pomníka padlých v SNP

Návrh na plnenie kritéria
Identifikácia uchádzača:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Cena v EUR
Návrh uchádzača na plnenie kritérií

bez
DPH

DPH

s DPH

1 časť Návrh na reštaurovanie a reštaurátorsky výskum vrátane
fotografickej, grafickej a textovej prílohy v zmysle
rozhodnutia KPÚ TN-2012/00388-05/Mat zo dňa
12.12.2012
2 časť Realizácia reštaurátorských prác (figurálna časť) a
umelecko-remeselných prác (architektonická časť)
v zmysle reštaurátorského návrhu a rozhodnutia KPÚ TN2012/00388-05/Mat zo dňa 12.12.2012
3 časť dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác ( 2 kópie
dokumentácie) v zmysle
rozhodnutia KPÚ TN2012/00388-05/Mat zo dňa 12.12.2012

Spolu cena bez DPH
DPH
Spolu cena s DPH (1+2+3)
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude
ponúknutú cenu považovať za konečnú.

..............................................
podpis uchádzača
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Príloha č. 3 výzvy na predkladanie ponúk
- Verejný obstarávateľ- Obec Veľké Uherce
-Predmet zákazky- Obnova Pomníka padlých v SNP

Čestné vyhlásenie
1.Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné
práce na predmet zákazky ,,Obnova Pomníka padlých v SNP „
2. Vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje v ponuke sú pravdivé a úplne.

V...............................................dňa........................................

..............................................................................
meno, priezvisko, titul, funkcia a
podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
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Príloha č. 4 výzvy na predkladanie ponúk
- Verejný obstarávateľ- Obec Veľké Uherce
-Predmet zákazky- Obnova Pomníka padlých v SNP

Rozhodnutie KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza č. spisu:
12.12.2012.

TN-2012/00388-05/Mat zo dňa
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