
Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke
v zmysle § 25 ods. 2  a § 99 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
na poskytnutie služby

        
Preambula

       Súťažné podklady sú vypracované v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) a sú  vlastníctvom Ministerstva kultúry SR a Slovenského národného múzea a záujemca sa ich prevzatím zaväzuje použiť ich len na účely spracovania ponuky.
     
      Ministerstvo kultúry SR ako verejný obstarávateľ v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) zákona o VO obstarávajúci pre iného verejného obstarávateľa – Slovenské národné múzeum (ďalej len „SNM“), ktoré je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o VO,  v súlade s § 25 ods.2  a § 99 zákona o VO vyhlásilo verejné obstarávanie postupom podprahovej zákazky na  poskytovanie neprioritných  služieb   na predmet zákazky : „Sťahovanie Slovenského národného múzea z Bratislavského hradu“

	

 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE
1.1. Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1, písm. a) zákona o VO, ktorý obstaráva pre iného verejného obstarávateľa
        Názov organizácie:     Ministerstvo kultúry SR
        Sídlo organizácie:       Námestie SNP č. 33, SK-813 31 Bratislava 1, mestská časť 
        Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
         Právna forma: 	        rozpočtová organizácia 
         IČO:		        00165182
        Telefón:		       +421-2-5939 1513
         Fax:		       +421-2-5939 1573
         E-mail:	                   jana.petrovicova@culture.gov.sk, 
         dom. stránka	       www.culture.sk 

          obstaráva podľa § 10 zákona o VO  pre iného verejného obstarávateľa: 

1.2. Verejný obstarávateľ  podľa § 6 ods. 1 písm. d ) zákona o VO

Názov organizácie:      Slovenské národné múzeum – Historické a Hudobné múzeum 
Sídlo organizácie:        Vajanského nábr. 2, 811 02 Bratislava 16 P.O:BOX 13
Právna forma: 	           príspevková organizácia  
IČO:              	           00164 721
DIČ: 		           2020603068
DIČ DPH: 		SK 2020603068	
          Štatutárny zástupca: 	PhDr. Peter Maráky, generálny riaditeľ SNM

	       

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Sťahovanie  Slovenského národného múzea z Bratislavského hradu“


OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
Predmetom  zákazky bude za asistencie zodpovedných pracovníkov Historického a Hudobného múzea SNM poskytovanie služieb súvisiacich s prípravou na transport, balenie a prepravu  zbierkových predmetov, kancelárskeho nábytku vrátane výpočtovej techniky, oddelenia dokumentácie a fotoateliéru, reštaurátorských  ateliérov  do vopred určených priestorov.
4. MIESTO PLNENIA: 
Slovenské národné múzeum -  Historické múzeu a Hudobné múzeum, Bratislavský hrad
ČÍSELNÝ KÓD SPOLOČNÉHO SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA CPV
         Slovník CPV: 63.52.10.00-7
         Kategória služby podľa prílohy č.3 k zákonu o VO : 20 Podporné a pomocné  
          dopravné služby 
         Predpokladaná hodnota predmetu zákazky  je bez DPH 8 403 000  Sk. 

6.	ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY:  
Zbierkové predmety:
Balenie, nakládka, transport, vyloženie, uloženie  na nové miesto, prípadne rozbalenie.
Ostatné: 
Balenie, nakládka, transport, vyloženie, uloženie  na nové miesto, prípadne rozbalenie.

Rozsah : cca 250 tis. kusov 
- nábytok, zariadenie , odevné a textilné zbierky, zbrane chladné a palné, faleristika, uniformy, iné vojenské predmety (organický a umelý textil, koža, slama, kov, plast)
- drevené slohové a ľudové plastiky (solitérne plastiky, reliéfy, časti  sakrálnych architektúr, figurálne kompozície a celky – napr. ľudové betlehemy)
- plastiky, piesty, paličky na paličkovanie, pastierske umenie a pomôcky – črpáky, formy na
maslo, syr, gelety, naberačky, soľničky,  ihlice do kúdelí, pracovné náradie používané pri spracúvaní textilných vlákien – praslice, kolovrátky, hachle, súčasti krosien – brdá, rozpiny, drevený riad a príbory, klobučnícke formy, nábytok, štočky, formy na medovníky a votívne predmety, britevníky, olovienky, palice, valašky, kočíky, hračky, divadielka, geodetické pomôcky a iné drevené solitéry z oblasti etnografie, histórie, umeleckej histórie
- profánne a sakrálne predmety
- Depozitár kombinovaného materiálu - hodiny, 
- Depozitár Skla, keramiky a porcelánu, 
- obrazy, grafiky, 
- trezory, trezorové skrine, kovové zakladače

Vzdialenosti od miesta sťahovania do miesta určenia: 
V rámci Bratislavy: 1 km, 3 km, 7 km,
Mimo Bratislavy :  65 km, 301 km, 24 km 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť „Opis predmetu zákazky“  súťažných podkladov.


7.	ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI:
         
NIE.		  

8.	MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:

NEPOVOĽUJE SA.  		

9.	TRVANIE ZMLUVY:

Predpokladaný termín trvania zmluvných podmienok je určený do 3 mesiacov od podpísania zmluvy.

10.	VYSVETĽOVANIE PODMIENOK PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY 

	Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa považuje požiadavka doručená obstarávateľskej organizácii v písomnej forme najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 28. 1. 2008 do 15.00 pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená do podateľne verejného obstarávateľa.  
 	Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú  zo strany uchádzača  oznámi najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady. 


11.	HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ       NA DOKUMENTY, V KTORÝCH SA UVÁDZAJÚ: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtovej kapitoly obstarávateľskej organizácie - verejného obstarávateľa, t.j. Slovenského  národného múzea Bratislava.
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:        
12.1 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke

Osobné postavenie    

12.2. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2 a 4 zák. č. 25/2006 Z. z., ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 cit. zákona . Záujemca môže nahradiť požadované doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý úrad vedie. Doklady musia byť predložené v originálnych vyhotoveniach, prípadne ich úradne overených kópiách nie starších ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
           V prípade nahradenia dokladov  podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o zapísaní uchádzača do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj aktuálny doklad o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak uchádzač v ponuke nepredloží aktuálny doklad o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní bude to verejný obstarávateľ považovať  za nesplnenie podmienok účasti a uchádzač bude zo súťaže vylúčený. 

Finančné a ekonomické postavenie:

12.3.   Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné                           a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu ako dôkazy, že v predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup finančným úverovým prostriedkom postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup 
k finančným úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy. Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov  alebo ich úradne osvedčených kópií:

12.3.1 .  § 27 ods.1  písm. a)  zák.č.25/2006 Z.z.  
          Písomné vyjadrenie banky (bánk) o schopnosti  uchádzača plniť finančné záväzky, 
v prípade  splácania úveru dodržuje  splátkový kalendár, jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie, prípadne prísľub banky na poskytnutie úveru vyjadrenie vypovedať o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky. (Originálne  vyhotovenie alebo úradne osvedčená kópia tohto dokumentu s dátumom vydania nie starším ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky); predložením čestného vyhlásenia uchádzača, že v iných bankách nemá záväzky,


12.3.2    § 27 ods.1  písm. b)  zák.č.25/2006 Z.z.  
          Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone  povolania, prepravca musí mať uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie za škody spôsobené tretím osobám, kde poistná suma je minimálne do 5 mil. Sk 
 
	
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia  za všetkých členov skupiny spoločne. 

Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto osoby.


Technická alebo odborná spôsobilosť:

12.4. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
 12.4.1 zoznam zmlúv o poskytovaní  služieb na predmet zákazky  zrealizovaných v rokoch 2005, 2006, 2007   v celkovom súhrnnom finančnom objeme minimálne 6 miliónov SKK vrátane DPH. Požadovaný zoznam zmlúv musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Zoznam zmlúv uchádzača musí obsahovať tieto údaje:
	názov verejného obstarávateľa/obstarávateľa/odberateľa, pre ktorého bola zrealizovaná služba,

predmet zmluvy,
kontaktná osoba verejného obstarávateľa/obstarávateľa/odberateľa poverená poskytnutím informácií (telefónny kontakt), 
cena zmluvy,
termín uskutočnenia služby,
	    v prípade, ak:
a)	odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich poskytnutí,
b)	odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich poskytnutí.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne. 
	
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto osoby.


12.4.2 § 28 ods. 1 písm. j) zák.č.25/2006 Z. z. 
           Údaje o tom technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie požadovanej   služby a ktorým bude plniť   daný predmet zákazky :
          Preprava zbierkových predmetov musí spĺňať minimálne uvedené zásady :
          Zásady prepravy zbierkových predmetov: 
          - zabezpečenie zbierkových predmetov vo vnútri vozidla pred poškodením pohybom,       spadnutím, apod.
          -  zabezpečenie  vozidla pred otrasmi spôsobenými zhoršenou kvalitou vozovky  (odpružená náprava) 
          Zásady balenia zbierkových predmetov 
-  pracovníci vykonávajúci balenie zbierkových predmetov musia byť pre túto prácu vyškolení
- pracovníci vykonávajúci balenie a prepravu zbierkových predmetov musia byť vybavení ochrannými pomôckami (rukavice, apod.), aby nedošlo k ich poškodeniu, ktoré musia aj používať, objednávateľ má právo nepripustiť pracovníka bez nich k práci
- balenie prebieha pod dohľadom pracovníka múzea, ktorý na mieste kontroluje prácu
- zbierkové predmety opúšťajú priestory len po kontrole a s povolením zodpovedného zamestnanca 
- zbierkový predmet opúšťa priestory Hradu len po podpísaní výdajky a na mieste uloženia sa podpíše prijatie
- zbierkové predmety  sprevádza pracovník múzea na miesto uloženia
   
   Uchádzač  preukáže splnenie uvedenej podmienky účasti predložením  podrobného popisu zabezpečenia transportu (typ motorových vozidiel a zabezpečenie zbierkových predmetov  pri preprave v ňom) a zabezpečenie a vykonanie balenia zbierkových predmetov (opis a typ baliacich materiálov a pod.).

12.5. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektorý z dokladov uvedených v bodoch 12.2 až 12.4 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. 
	
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, podľa bodu 12.2  za všetkých členov skupiny osobitne. 
Ministerstvo kultúry  Slovenskej republiky              Podprahová zákazka na poskytnutie služby na predmet zákazky: „Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou  osôb do zahraničia ³“ podľa  ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov
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v Bratislave, september 2007
Ministerstvo kultúry SR 		Podprahová zákazka – zmluva na poskytovanie služieb 
Sťahovanie a balenie zbierkových predmetov  Historického a Hudobného múzea SNM“ podľa ustanovení zák. č.25/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
      
                                                                          
v Bratislave, jún 20007




13.	OZNAČENIE, ČI SA VYŽADUJE UVIESŤ MENÁ A ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU OSÔB ZODPOVEDNÝCH ZA PLNENIE ZMLUVY:
ÁNO
        


14.	POSKYTOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV                                              

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
Kontaktná osoba:  Jana Petrovičová
Súťažné podklady sa budú vydávať:     
v pracovných dňoch od:  14. 01. 2008          do:  24.1. 2008 
v pracovnom čase od: 8,00 hod. do: 15,00 hod.   
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                        
Osobné prevzatie na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľskej organizácii  na adresu podľa dobu 1.1 a v lehote podľa bodu 14  alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľskej organizácii  na adresu podľa bodu 1.1 a v lehote podľa bodu 14.
Úhrada za súťažné podklady:                                                                                                         

NEPOŽADUJE SA.  		

15.	LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:    
         
Je stanovená verejným obstarávateľom na: 6. 2. 2008 do 12.00 hod. miestneho času.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.1                                                                                  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, môžu by predložené aj v českom jazyku.                                

16.	OTVÁRANIE PONÚK:                                                                                                                            
Sa uskutoční dňa: 6. 2. 2008  o 13.00 hod. miestneho času.
Miesto otvárania obálok s ponukami 
   Ministerstvo kultúry  Slovenskej republiky
   Nám. SNP č.12, 813 31 Bratislava 
   Zasadačka MK SR  na 2. poschodí
  



17.	KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK: 


1. Celková cena za predmet zákazky         100 %

17.	UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK:                                                                                                          

Dátum:      14. marca 2008                                                                     

ĎALŠIE INFORMÁCIE  VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:   
          Obhliadka miesta poskytnutia služby predmetu zákazky sa uskutoční len v prípade  záujmu od jednotlivých záujemcov. Verejný obstarávateľ preto vyžaduje, aby záujemca najneskôr do 24.1.2008  do 15.oo hod potvrdil svoj záujem o účasť na prehliadke nasledovným spôsobom: Faxom: 02/59391573 alebo e-mailom: jana.petrovicova@culture.gov.sk

          Každý záujemca  sa musí preukázať Občianskym preukazom, a pokiaľ zo skupiny nie je prítomní štatutárny zástupca organizácie záujemcu, potom musí mať notárom overené splnomocnenie od štatutárneho zástupcu organizácie).  

      V prípade potvrdeného záujmu, prehliadka miesta predmetu zákazky  sa  uskutoční dňa 25.1.2008 od 9,00 hod. v SNM-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade ( nádvorie, osobný výťah, III. poschodie a klapka telefónu pri vstupe 4201 ).

V Bratislave dňa 14. 01. 2008



