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podľa § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

Stavebná obnova Baníckeho múzea v Gelnici - 1. etapa.
1.

Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov organizácie:
MESTO GELNICA
Adresa organizácie:
Banícke námestie č.4, 056 O I Gelnica
IČO:
00329061
Zastúpený:
Ing. Dušan Tomaško, MBA - primátor mesta
lntemetová adresa organizácie (URL): http://www.gelnica.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Janka Pokryvková
Duklianska 5 I, 052 O I Spišská Nová Ves

Adresa:
Telefón:
E-mail:

+421905713 570
jana.pokryvkovaCa),gmaiJ.com

2.

Druh predmetu

obstarávania:

stavebné práce

3.

Názov predmetu

4.

Predpokladaná

5.

Typ zmluvy: Podl'a § 536 Obchodného zákonníka (Zmluva o dielo)
neskorších predpisov.

zákazky: Stavebná obnova Baníckeho múzea v Gelnici - 1. etapa.
hodnota zákazky: 127 150,68,- Eur bez DPH
Č.

513/1991 Zb. v znení

6.

Miesto dodania predmetu zákazky: Gelnica, Banícke námestie

7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky sú stavebné práce I. etapy/ I.časť na rekonštrukcii pamiatkovo chráneného
objektu - budovy Baníckeho múzea v Gelnici na ulici Banícke námestie Č. 484/8, zapísanej
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod Č. 638/0.
Predmet zákazky - objektová skladba:
01 - Fasáda Veže
02 - Strecha A l
03 - Bleskozvod

Č.

8

Podrobný opis predmetu zákazky je spracovaný v súťažných podkladoch a v projektovej
dokumentácii. Rozsah jednotlivých stavebných prác je podrobne vyšpecifikovaný vo výkaze
výmer, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov.
8.

Lehota na predloženie

ponuky uplynie: 12.11.2018 o 10.00 hod.

9.

Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 výzvy na predkladanie
ponúk (Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 O I Gelnica)

10. Spôsob predloženia

ponuky: poštou, kuriérom

11. Kritéria na vyhodnotenie
najnižšia cena s DPH

ponúk s pravidlami

alebo osobne
ich uplatnenia

a spôsob hodnotenia

ponúk:

12. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto splňa tieto podmienky:
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto splňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa techníckej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
V zmysle § 34 ods. l písm. b) uchádzač predloží zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podl'a obchodných podmienok,
ak
od berateI'om
I. bol verejný obstarávate I' alebo obstarávate I' podl'a tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávate I' podl'a tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené. Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať minimálne 2 poskytnuté referencie
obdobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov, pričom minimálne jedna referencia musí
byt' v objeme nákladov 50 tisíc eur, s potvrdením obstarávatel'alodberatel'a o uspokojivom
vykonaní prác a obsahom.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude
verejný obstarávateľ považovať uskutočnenie rekonštrukcie na národnej kultúrnej pamiatke,
zapísanej v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom Pamiatkovým
úradom Slovenskej republiRy, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu, alebo inom rovnocennom zozname nehnuteľných
národných
kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom ekvivalentnom doklade
preukazujúcom, že ide o nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana
a zápis do príslušného národného zoznamu musí vyplývať zo zákona Cd'alei len "register
NKP")
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto splňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác v zmysle § 34 ods.
l, písm. g) uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným
zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky) vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č.
138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. V prípade uchádzača so sídlom mimo územia
SR
je
potrebné
doložiť
doklad
vydávaný
v krajine
sídla
uchádzača.
Stavbyvedúci
uchádzača musí mať minimálne 2 praktické skúsenosti v pozícii
stavbyvedúceho.

Splnenie požadovaných predpokladov stavbyvedúceho uchádzač preukáže predložením:
profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorého súčasťou bude zoznam stavebných prác, na
ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúci, ktorým preukáže min. 2 praktické skúsenosti;
dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním vyžadovaným pre
predmet zákazky) vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov; čestného prehlásenia stavbyvedúceho, v ktorom bude uvedené, že ako
stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že bude
vykonávať funkciu stavbyvedúceho na predmetnej stavbe bez ohl'adu na to, vakom právnom
vzťahu
(zamestnaneckom
pomere)
je
voči
uchádzačovi.

13. Informácie

o obchodných

a všetky ostatné
LeteckaPosta.cz

podmienkach,

podmienky:

pokyny na zostavenie ponuky a obsah ponuky

uvedené v súťažných

podkladoch

zverejnené

na na servere

na odkaze: http://leteckaposta.cz/905677460.

Gelnica, dňa 25.10.2018

,...Ing.

Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

Prílohy:
Súťažné podklady
Príloha č. I - identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 - návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3 - Návrh ZoD
Príloha č. 4 - Zadanie - výkaz výmer
Príloha č. 5 - vyh lásen ie uchádzača
Príloha č. 6 - Projektová dokumentácia, stanoviská KPÚ KE a reštaurátorský výskum

