ObecSpišskýHrhov, SNP 10, 053 02, SpišskýHrhov

Výzvanapredkladanieponúk
ObecSpišskýHrhov, akoverejnýobstarávateľpodľa § 7 ods. 1) písm. b)zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a
o
zmene
a
doplneníniektorýchzákonov
(ďalejlenzákon
o
Verejnomobstarávaní)
Vásvyzývanapredloženiecenovejponuky“Spracovaniesystematikyľud.
hud.
nástrojov
v
Múzeuľudovýchhudobnýchnástrojov v Brutovciach a ichinteraktívnaprezentácia” pre projekt„Hlasypredkov“.

1. Identifikáciaverejnéhoobstarávateľa:
 Názov:
Obec Spišský Hrhov
 Adresa:
SNP 10, 053 02, SpišskýHrhov
 IČO:
00329592
 DIČ:
2020717853
 Zastúpený:
PhDr. VladimírLedecký
 Kontaktnáosobaobstarávateľaurčená pre styk s uchádzačmi :
Mgr. Lenka Smetanková
0908 317 286, smetankova.lenka@gmail.com
2. Miestouskutočnenia:
ObecSpišskýHrhov, StarySacz
3. Predmetzákazky:
Spracovaniesystematikyľud. hud. nástrojov v Múzeuľudovýchhudobnýchnástrojov v Brutovciach a
ichinteraktívnaprezentácia” pre projekt„Hlasypredkov.

Špecifikácia:
1) Spracovanie systematiky (t.j. elektronické usporiadanie, utriedenie v systéme zbierkového fondu) ľudových
hudobných nástrojov v Múzeu ľudových hudobných nástrojov v Brutovciach, keďže unikátna zbierka sa
zväčšuje, čo sa počtu hudobných nástrojov týka bez jej náležitej evidencie - popisu pôvodu, spôsobu hry a
technických parametrov, čo sú nevyhnutné informácie pre návštevníkov múzea, účastníkov workshopov a
prednášok, uživateľov hud.nástrojv a výrobcov (pre súčasnosť i pre budúcnosť).
= 50 hodínpráce s evidovaním a popisomjednotlivýchhud.nástrojov

2) Prezentácia interaktívnej expozície ľudových hudobných nástrojov s komentárom
kjednotlivýmhudobnýmnástrojom,
ukážkamihrynavystavenéhudobnénástrojepočasdvochplánovanýchvýstavhud.zbierky v SR a PL.
= 10 hodíninteraktívnejprezentácie
Spoločný slovník obstarávania:
92521100-0

Muzeálnevýstavy.

72314000-9

Zhromažďovanie a triedenie údajov.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:
1166,67 € bez DPH
Predpokladanúhodnotuzákazkyurčujeverejnýobstarávateľpodľapravidieljejvýpočtuvyjadrených v ust. § 5
zákona o verejnomobstarávaní.
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5. Lehotaviazanostiponúk:
Do 4/2018
6. Rozdelenienačasti:
Uchádzačimusiapredložiťponukunacelýpredmetzákazky.
7. Lehotynauskutočneniealebodokončeniezákazkyalebotrvaniezmluvy:
Obdobie: 12 mesiacovoddňaúčinnostizmluvy v súlade s článkom 13 c).
8. Financovaniezákazky:
Zákazkabudefinancovaná z fondov EÚ, štátnehorozpočtu a z prostriedkovverejnéhoobstarávateľa.
Financovaniepredmetuzákazkybudeprebiehaťnazákladefaktúry. Splatnosťfaktúrybude 60
dníododňadoručeniaverejnémuobstarávateľovi.
9. Lehota a miestonapredloženieponuky:
E-mailom: hlasy.predkov @gmail.comalebopísomnenaadresu: ObecSpišskýHrhov, SNP 10, 053 02,
SpišskýHrhovnajneskôrdňa:6.7.2017 do 09:00 hod.
Akuchádzačpredkladáponuku v písomnejpodobepredložíju v uzavretomobale v termínepredkladaniaponúk,
pričomrozhodujúci je termíndoručeniaponuky.
Ponukamusíbyťoznačená:
1.
2.
3.
4.

Adresapredkladaniaponúk
Adresauchádzača
Označenie „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
Označenéheslom: Hlasypredkov – Spracovaniesystematikyľud. hud. nástrojova
ichinteraktívnaprezentácia”

10. Lehota a miestootváraniaponúk:
6.7.2017 o 10:30 naadrese:ObecSpišskýHrhov, SNP 10, 053 02, SpišskýHrhov
11. Pokynynazostavenieponuky:
Uchádzač je fyzickáosoba, právnickáosobaaleboskupinatakýchtoosôb, ktoránatrhuposkytujeslužbu a predložilaponuku.
Predloženáponukamusíobsahovať:
-

-

Identifikačnéúdajeuchádzača
konečnúcenuzaposkytnutúslužbunacelýpredmetzákazky bez DPH
sadzbu a výšku DPH,
konečnúcenuzaposkytnutúslužbunacelýpredmetzákazky s DPH
v prípadeakuchádzačnie je platcom DPH, upovedomí o tom vosvojejponuke.
Záujemcapredkladádoklad o oprávnenípodnikať, v
ktorommusíbyťzapísanýpredmetpodnikaniaoprávňujúcizáujemcunauskutočneniepožadovanéhopredmetuz
ákazky a to:
živnostenskéoprávneniealebovýpis zo živnostenskéhoregistra (predkladáfyzickáosoba - podnikateľ,
príspevkováorganizácia - podnikateľ ), môžebyťajvýpisstiahnutý z internetu, alebo
výpis z obchodnéhoregistra (predkladáprávnickáosoba - podnikateľ, fyzickáosoba - podnikateľzapísaný
v obchodnomregistri), môžebyťajvýpisstiahnutý z internetu, alebo
Inéoprávnenievydanépodľaosobitnýchpredpisov resp. ekvivalentnýdoklad.
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-

-

Uchádzačomnavrhovanázmluvnácenazapredmetzákazkyuvedená v ponukeuchádzačamusíbyťvyjadrená
v meneEur a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneníneskoršíchpredpisov,
vyhláškyMinisterstvafinancií SR č. 87/1996 Z. z., ktorousavykonávazákon o cenách.
Uchádzač v prípadeúspešnostimusísúhlasiť so zverejnenímuzavretejzmluvy
a relevantnýchinformáciinakoľkoverejnýobstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z.
o slobodeinformáciipovinnýzverejňovaťinformácie, ktorýchpredmet je financovaný z verejnýchfinancií.
Tentosúhlasmusíbyťuvedený v zmluve bez akýchkoľvekvýhrad a časovýchobmedzení.

12. Kritériánahodnotenieponúk:
Najnižšiacena v € spolu s DPH.
13. Ďalšieinformácieverejnéhoobstarávateľa:
a) Verejnýobstarávateľoznámivýsledokverejnéhoobstarávaniauchádzačompísomnoualeboelektronickouform
ou.
b) Verejnýobstarávateľpožaduje,
aby
saúspešnýuchádzačzaviazalstrpieťvýkonkontroly/auditu/overovaniasúvisiaceho
s poskytnutýmislužbamikedykoľvekpočasplatnosti
a účinnostiZmluvy
o poskytnutínenávratnéhofinančnéhopríspevku,
a to
oprávnenýmiosobami
a poskytnúťimvšetkupotrebnúsúčinnosť.
Oprávnenéosobysú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riadiaciorgán a nímpoverenéosoby
Útvarnáslednejfinančnejkontroly a nímpoverenéosoby
Najvyššíkontrolnýúrad SR, Správafinančnejkontroly, Certifikačnýorgán a nimipoverenéosoby
Orgánauditu, jehospolupracujúceorgány a nimipoverenéosoby
SplnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisie a Európskehodvoraaudítorov
Osobyprizvanéorgánmiuvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnýmiprávnymipredpismi SR
a EÚ.
c) Zmluvanadobúdaplatnosťpodpisomzmluvyobomastranami a účinnosťpodnizverejneniana www
sídleobjednávateľaposplneníodkladnejúčinnosti, ktoránastaneposplneníodkladacejpodmienkyspočívajúcej
v podmienkeschváleniazmluvy o poskytnutíslužbypríslušnýmRiadiacimorgánom v
rámciadministratívnejkontrolydokumentácieverejnéhoobstarávania.
d) Typzmluvy: Zmluvanaposkytovanieslužbypodľa § 269 ods. 2 Obchodnéhozákonníka v
zneníneskoršíchpredpisov.
V SpišskomHrhove, 26.06.2017
S pozdravom
PhDr. VladimírLedecký
starostaobce
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Príloha č. 1
Návrhplneniakritérií/cenováponuka
Názovzákazky: Spracovaniesystematiky (t.j.elektronickéusporiadanie, utriedenie v systémezbierkovéhofondu)
ľudovýchhudobnýchnástrojov v Múzeuľudovýchhudobnýchnástrojov v Brutovciach
Identifikačnéúdajeuchádzača:
Organizácia:

IČO:
DIČ:

Adresa:

PSČ, OBEC:

Kontaktnáosoba:

Telefón:
Email:

Rozpísanieceny:
Spracovanie systematiky (t.j. elektronické usporiadanie, utriedenie v systéme zbierkového fondu) ľudových
hudobných nástrojov v Múzeu ľudových hudobných nástrojov v Brutovciach
Cenazaosobohodinu bez DPH
DPH
Cenazaosobohodinu s DPH
Cenacelkom(50 hodín x cenazaosobohodinu) bez DPH
DPH
Cenacelkom (50 hodín x cenazaosobohodinu) s DPH
Prezentácia interaktívnej expozície ľudových hudobných nástrojov
Cenazaosobohodinu bez DPH
DPH
Cenazaosobohodinu s DPH
Cenacelkom(10 hodín x cenazaosobohodinu) bez DPH
DPH
Cenacelkom (10 hodín x cenazaosobohodinu) s DPH
SPOLU cena s DPH

Sme / niesmeplatcami DPH. (nehodiacesapreškrtnite)

Podpis
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