
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Slovenské národné múzeum
IČO:  00164721
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, 036 80 Martin
Kontaktná osoba: Ing. Monika Haršányiová
Mobil: +421 908902652
Telefón: +421 434131011
Fax: +421 434220290
Email: monika.harsanyiova@snm.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.snm.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.snm.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu: Rekonštrukcia budovy SNM
Múzea Martina Benku

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
12
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, 036 80 Martin
NUTS kód: 
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Rekonštrukcia objektu SNM Múzea Martina Benku - prikladanej k
žiadosti na vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realizačného projektu (ďalej len jednostupňový projekt )
rozsahu podľa prílohy č. 1 týchto Súťažných podkladov, vrátane Výkazu výmer a kontrolného rozpočtu. Projektová
dokumentácia bude predložená v 6 paré a súčasne 2-krát v digitálnej forme v PDF formáte a v programe Autocad,
rozpočty a výkaz výmer aj v Microsoft Office Excel. b) Zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a
samosprávy k projektovej dokumentácii a zabezpečenie vydanie stavebného povolenia, vrátane zabezpečenia
právoplatnosti stavebného povolenia. c) Výkon činnosti odborného autorského dohľadu podľa prílohy č. 2 týchto
Súťažných podkladov spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a spolupráca pri kolaudačnom konaní. Podrobnejšie
vymedzenie obstarávaných služieb tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky a príloha č. 1 a príloha č. 2 Súťažných
podkladov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71320000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71200000-0,  71240000-2,  71250000-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Celý predmet zákazky
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  13 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  36

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží doklad,
ktorým preukáže, že je oprávnený poskytovať službu súvisiacu s predmetom zákazky - uchádzač predloží doklad o
odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch, v znení zák. č. 236/2000 Z. z., resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Právnické osoby
uvedú mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za realizáciu predmetu zákazky, vrátane preukázania odbornej
spôsobilosti na predmetné činnosti. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Uchádzač preukazuje, že má
oprávnenie poskytovať služby, ktorá je predmetom zákazky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží zoznam
poskytnutých služieb obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky ( 2012, 2011,
2010) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľa. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť minimálne 2 potvrdené
referencie na daný predmet zákazky realizovaný na pamiatkovo chránenom objekte zapísanom v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad SR, alebo v inom rovnocennom zozname nehnuteľných kultúrnych
pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. v inom ekvivalentom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Uchádzač preukazuje, že má dostatočné skúsenosti s poskytnutím
predmetnej služby a postupov na kultúrnej pamiatke.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  12.06.2013 11:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  19.06.2013 11:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  19.06.2013 13:00
Miesto :  Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné sa uskutoční v malej zasadačke Slovenského národného múzea
- Múzeá v Martine na adrese Malá hora 2, 036 80 Martin. Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné je neverejné. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní časti ponúk označených ako Kritéria sa môžu zúčastniť
oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka časti Ostatné nebola
vylúčená. Termín a čas otvárania časti ponúk označených ako Kritéria bude uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené, písomne oznámený. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Každý uchádzač
preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom, alebo iným hodnoverným dokladom.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

22.05.2013
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