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:
+421917760947
Net:
www.gos.sk
E-mail:
gos@gos.sk * director@gos.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky: výroba atypickej výstavnej skrine na hudobné nástroje z masívu
2.2. Druh zákazky: výroba nábytku
2.3. Typ zmluvy:. k realizácii zákazky dôjde na základe objednávky)
3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Audiovizuálna dielňa Domu tradičnej kultúry Gemera
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8. Rožňava
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 3 týždňov od vystavenia objednávky
3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: jednorazové dodanie tovaru
4. Opis predmetu zákazky :
4.1. Predmetom zákazky je :
Výroba atypickej výstavnej skrine na hudobné nástroje z masívu za účelom reprezentačného
umiestnenia replík autentických ľudových hudobných a zvukových nástrojov (píšťaly, ozembuch,
gajdy, gajdice, husličky, rapkáče, pastierske biče a pod.) autorsky prispôsobenej k štýlu kultúry
bývania vo vidieckych sídlach Gemera na prelome 19. a 20. stročia so zakomponovaním
charakteristických prvkov výzdoby (podobne podľa priloženého jednoduchého náčrtu)
Predmet zákazky bude umiestnený v Audiovizuálnej dielni Domu tradičnej kultúry Gemera.
Použitý materiál: masív
Povrchová úprava: farba slonová kosť

Rozmery:
š: 1700 mm
v: 2300 mm
h: 400 mm
Spodná skrinka:
š: 1700 mm
v: 500 mm
h: 400 mm
4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie
predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 1800 € vrátane DPH
7. Predkladanie cenových ponúk
7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
7.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj dovoz a vyloženie
predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky.
7.3. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 18. 10. 2016 do 10:00 hod.
7.4. Cenové ponuky sa doručujú v elektronickej podobe, poštou alebo osobne.
7.5. 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.
8. Lehota viazanosti ponuky
8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 15.11.2016.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
9.1. Predmet zákazky bude financovaný zo strany obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku.
9.2. Zálohy nebudú poskytované.
9.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou faktúry
bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.
10. Podmienky účasti uchádzačov
10.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia výpisu z
obchodného alebo živnostenského registra).
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
11.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky
12.1. Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou

- doklad podľa bodu 10.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/ písomne oboznámení s
výsledkom vyhodnotenia.
13.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka
13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
13.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Rožňave , dňa: 4.10.2016

Spracoval: Kleinová Anežka, vedúca oddelenia KOČ

