GALÉRIA UMELCOV SPIŠA, ZIMNÁ 46, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

VÝZVA
na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavebných prác predmetu zákazky
„Sanácia vnútorného nádvoria budovy na Zimnej ulici č. 46 a Oprava dlažobných
kociek vnútorného nádvoria v budove na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej Novej Vsi“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Galéria umelcov Spiša
Adresa organizácie: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Mgr. Luciou Benickou, riaditeľkou galérie
IČO: 31297676
DIČ: 2021468636
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000461845/8180
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0046 1845
Telefón: 053/417 46 21
E-mail: sekretariat@gus.sk
Internetová adresa organizácie (URL): www.gus.sk
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ
podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom
obstarávaní“ (alebo ,,ZoVO“) Vám zasiela výzvu na predloženie ponuky vo verejnom
obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác zákazky s nízkou hodnotou s názvom
„Sanácia vnútorného nádvoria budovy na Zimnej ulici č. 46 a Oprava dlažobných kociek
vnútorného nádvoria v budove na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej Novej Vsi“, podľa § 117
citovaného zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ Vás týmto vyzýva na
predloženie ponuky na daný predmet zákazky.
2. Názov predmetu zákazky: „Sanácia vnútorného nádvoria budovy na Zimnej ulici č. 46
a Oprava dlažobných kociek vnútorného nádvoria v budove na Zimnej ulici č. 46
v Spišskej Novej Vsi“.
Spoločný slovník obstarávania CPV:
45212311-9 Stavebné práce na umeleckých galériách
45261420-4 Izolačné práce proti vode
45443000-4 Fasádne práce
45432112-2 Kladenie dlažby
Opis predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať sanáciu vnútorného nádvoria a opravu
dlažobných kociek vnútorného nádvoria objektu sídla Galérie umelcov Spiša na Zimnej
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ulici č. 46 v Spišskej Novej Vsi. Cieľom sanácie vnútorného nádvoria je kompletne upraviť
mokvajúce a opadávajúce murivo kvalitnou chémiou a sanačnými vrstvami (fasáda
obklopuje vnútorné nádvorie s kockami). Pri oprave dlažobných kociek je nevyhnutné
doplnenie originálnych kamenných kociek, nie alternatív.
Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať sanáciu vnútorného nádvoria a opravu
dlažobných kociek vnútorného nádvoria v rozsahu spracovaných zadaní (výkazov –
výmerov), ktoré tvoria prílohu tejto výzvy na predkladanie ponúk. Počas realizácie
stavebných prác predmetu zákazky je úspešný uchádzač povinný dodržiavať rozhodnutia
dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo uzatvorená
podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Miesto a termín alebo lehota uskutočnenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje uskutočniť stavebné práce predmetu zákazky na vnútornom
nádvorí objektu sídla Galérie umelcov Spiša, Zimná ul. č. 46 v Spišskej Novej Vsi.
Termín realizácie predmetu zákazky: september 2019 – december 2019.
Najneskorší termín uskutočnenia predmetu zákazky: do 16. 12. 2019.
5. Mena, financovanie predmetu zákazky a platobné podmienky:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena na uskutočnenie predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. Cena na uskutočnenie predmetu zákazky
súvisiaca s predmetom zákazky musí byť stanovená podľa 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.
Predmet zákazky je financovaný zo zdrojov Košického samosprávneho kraja – bežné
výdavky.
Požadovaný predmet zákazky sa uhradí po jeho ukončení a odovzdaní verejnému
obstarávateľovi, bezhotovostným platobným stykom. Lehota splatnosti faktúry do 14 dní
po jej doručení a odsúhlasení verejným obstarávateľom.
6. Lehota na predloženie ponuky končí: o 10:00 hod. dňa 30. 8. 2019.
7. Miesto predloženia ponuky:
Ponuku doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku v podateľni Galérie umelcov
Spiša, Zimná 46 v Spišskej Novej Vsi, v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 15.00 hod.
8. Spôsob predloženia ponuky:
Poštou alebo osobne, v uzavretom obale (obálke) s uvedením:
- adresa verejného obstarávateľa,
- meno alebo názov, adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača,
- súťaž – neotvárať,
- heslo: „NÁDVORIE“.
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9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
9.1. C e n a na uskutočnenie celého predmetu zákazky s DPH.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli zo súťaže
vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií uvedených v tomto bode tejto výzvy.
Uchádzačovi, ktorý na zrealizovanie celého predmetu zákazky ponúkne najnižšiu cenu sa
určí 1. poradie. Uchádzačovi, ktorý ponúkne v poradí druhú najnižšiu cenu, sa určí 2.
poradie. Ostatným uchádzačom sa určí poradie podľa ponúkanej ceny na zrealizovanie
celého predmetu zákazky.
Víťazom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní sa stane uchádzač, ktorý na uskutočnenie celého predmetu zákazky ponúkne
najnižšiu cenu a splní aj ostatné požiadavky a podmienky verejného obstarávateľa. Poradie
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa výšky ponúkanej ceny na uskutočnenie celého
predmetu zákazky.
10. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je
pre fyzickú osobu čitateľný. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť
predložené v slovenskom jazyku.
Možnosť predloženia ponuky iba na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie sa neumožňuje.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 1 a predložené v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 6 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti
ponúk podľa bodu 14 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
verejného obstarávania.
11. Obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón) s uvedením predmetu zákazky na ktorý sa ponuka predkladá.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – presne špecifikovať
ponúkanú cenu na uskutočnenie celého predmetu zákazky (opečiatkovaný a podpísaný
uchádzačom). Uchádzač predloží cenovú ponuku na jednotlivé časti predmetu zákazky
podľa zadaní (výkazov – výmerov), ktoré tvoria prílohu tejto výzvy a cenu celkom za
celý predmet zákazky. Pokiaľ je uchádzač platcom DPH, uvedie cenu bez DPH, sadzbu
a výšku DPH a celkovú cenu s DPH. Pokiaľ nie je platcom DPH, uvedie cenu celkom
a upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
c) Zoznam min. troch (3) referencií – každý uchádzač predloží min. tri (3) referencie o
realizácii stavebných prác na pamiatkovo chránených objektoch, kde uvedie:
- názov objednávateľa,
3

- názov predmetu zákazky a miesto realizácie,
- rok ukončenia realizácie predmetu zákazky,
- skutočnú cenu za zrealizovanie predmetu zákazky bez DPH.
d) Kópiu dokladu o oprávnení podnikať - kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce bude za správnosť podpísaná oprávneným zástupcom uchádzača
s uvedením dátumu podpisu.
12. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:
Pred spracovaním reálnej ponuky verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku
miesta realizácie predmetu zákazky. Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť u kontaktnej
osoby uvedenej v bode 18 tejto výzvy.
13. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční so začiatkom o 10:00 hod.
dňa 30. 8. 2019 na sekretariáte galérie na adrese Galéria umelcov Spiša, Zimná 46,
052 01 Spišská Nová Ves.
14. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom: do 30. 9. 2019.
15. Použitie elektronickej aukcie: nepoužije sa.
16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, písomne
oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom oznámi,
že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk.
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky
účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil požadované doklady alebo informácie
alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1
a ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.:
- nebude predložená ani jedna ponuka alebo
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie alebo
- ak všetky ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
18. Osoba určená pre komunikáciu verejného obstarávateľa:
Mgr. Jana Kováčová, manažérka Galérie umelcov Spiša, tel.: 053 4174621, 0948 882 718,
e-mail: sekretariat@gus.sk;
Róbert Hlaváč, kontaktná osoba pre obhliadku priestorov, tel.: 0948 882 718.
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19. Prílohy: Zadanie (výkaz – výmer) na časť predmetu zákazky „Sanácia vnútorného
nádvoria budovy na Zimnej ulici č. 46“.
Zadanie (výkaz – výmer) na časť predmetu zákazky „Oprava dlažobných kociek
vnútorného nádvoria v budove na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej Novej Vsi“.
Spracoval:
Ing. Ján Reľovský, poverený realizáciou procesu verejného obstarávania.

S pozdravom,
V Spišskej Novej Vsi, 9. augusta 2019

Mgr. Lucia Benická
riaditeľka GUS
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