Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu)
zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Gemerské osvetové stredisko
Sídlo:
048 01 Rožňava, Betliarska č. 8
Štatutárny orgán:
Mgr. Helena Novotná, riaditeľka
Právna forma:
rozpočtová
Zriaďovateľ:
Košický samosprávny kraj Košice
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK31 81800000007000461781
BIC:
SPSRSKBA
IČO:
31297781
DIČ:
2021452400
Kontaktná osoba:
Kleinová Anežka, vedúca oddelenia
Telefón:
+421915 884 135
Net:
www.gos.sk
E-mail:
gos@gos.sk * director@gos.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky: výroba a montáž atypického sedliackeho nábytku na mieru z masívu
2.2. Druh zákazky: výroba nábytku
2.3. Typ zmluvy:. k realizácii zákazky dôjde na základe zmluvy o dielo
3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Gastronomická dielňa Domu tradičnej kultúry
Gemera Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8. Rožňava
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 15.12.2016
3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: jednorazové dodanie tovaru
4. Opis predmetu zákazky :
4.1. Predmetom zákazky je :
Výroba a montáž atypického sedliackeho nábytku na mieru z masívu - do
gastronomickej dielne Domu tradičnej kultúry Gemera.
Nábytok má byť autorsky prispôsobený k štýlu autentického (starožitného) kuchynského
zariadenia typického pre kultúru bývania na Gemeri na prelome 19. a 20. storočia so
zreteľom na pôvodné prvky zdobenia nábytku - spĺňajúce štandardné hygienické,
bezpečnostné a technické parametre. Požiadavkou verejného obstarávateľa je, aby zákazka
bola štýlovo zosúladená s tradičnou kachľovou pecou (s otvoreným ohniskom, ohrevom
vody, pecou na chleba a ležoviskom) - ktorej zhotovenie je vo fáze realizácie (príloha č.3)
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Predmetom zákazky sú:
- kuchynský kredenc v sedliackom štýle
Výroba atypickej zostavy za účelom umiestnenia a zabudovania elektrospotrebičov:
- dvojdverová skriňa na zabudovanie chladničky
- spodná skinka pre zabudovanie elektrickej rúry a varnej dosky
- spodná skinka bez dverí pre zabudovanie umývačky riadu
- spodná skinka s dvierkami pre zabudovanie kuchynského dvojdrezu
- spodná skinka bez dverí pre zbudovanie práčky
- spodná skinka s dvierkami a šuflíkom a zabudovaným odpadovým košom
- spodná skinka s dvierkami a šuflíkom
- horná skrinka 1 dvierková na zabudovanie mikrovlnnej rúry
- atypická skrinka s rímsou imitujúca komín pre zabudovanie digestora – s poličkami
a ozdobnými prvkami
- horná skrinka otvorená s ozdobnými prvkami na ukladanie tanierov, zavesenie
hrnčekov a kuchynského náradia
Výroba samostatne stojacieho nábytku:
- jedálenský stôl v sedliackom štýle
- sedliacka lavica k jedálenskému stolu s ozdobnými prvkami s úložným priestorom
- sedliacka lavica k jedálenskému stolu s ozdobnými prvkami bez úložného priestoru
- nástenná polica s ozdobnými prvkami na uloženie tanierov a zavesenie hrnčekov
- sedliacka šteláža (regál)
- komoda
- kuchynský ostrov v sedliackom štýle
Výroba doplnkov
- pracovná doska z masívu na spodné skrinky
- pracovná doska z laminátu k varnej ploche
Presná definícia predmetu zákazky tvorí tabuľkovú prílohu č.1.
Použitý materiál:
a) skrinky :
- masív v hrúbke min. .20 mm povrchovo upravené morením a lakovaním – odtieň
sa upresní počas realizácie
b)kuchynská doska :
- masív povrchovo upravený olejovaním v hrúbke min. 40 mm
- okolo sklokeramickej varnej dosky štandardná pracovná doska
v hrúbke min. 38 mm s laminátovým povrchom imitujúca povrch starého šporáka
4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie
predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu č. 1. výzvy.
4.3. Opis gastronomickej dielne tvorí prílohu č. 2. výzvy.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predkladanie cenových ponúk
6.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
6.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj dovoz , vyloženie a montáž
predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky.
6.3. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 3.11. 2016 do 10:00 hod.
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6.4. Cenové ponuky sa doručujú v elektronickej podobe, poštou alebo osobne.
6.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8. 048 01 Rožňava alebo gos@gos.sk
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne GOS.
7. Lehota viazanosti ponuky
7.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do
15.12.2016.
8. Podmienky financovania predmetu zákazky
8.1. Predmet zákazky bude financovaný zo strany obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku.
8.2. Zálohy nebudú poskytované.
8.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou
faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.
9. Podmienky účasti uchádzačov
9.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra).
10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
10.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
11. Obsah ponuky
11.1. Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou č. 1.
- doklad podľa bodu 10.
- jednoduchý grafický náčrt predmetu zákazky
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
12.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/ písomne oboznámení s
výsledkom vyhodnotenia.
12.2. S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo
12.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
12.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
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ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
12.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Rožňave, dňa: 14.10.2016

Spracoval: Kleinová Anežka, vedúca oddelenia KOČ
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