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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol, údržby, opráv, odborných prehliadok a
odborných skúšok požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického zabezpečovacieho systému EZS“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48, 011 09, Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Dagmar Lubelcová

E-mail:

Dagmar.Lubelcova@zilinskazupa.sk

Tel.:

0415032413

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných prác, spočívajúcich vo vykonávaní kontrolnej a servisnej činnosti (odborné prehliadky,
odborné skúšky, pravidelné prehliadky – kontroly a operatívny servis zariadení) požiarnotechnického zariadenia pre zabezpečenie
akcieschopnosti elektrickej požiarnej signalizácie UNIPOS IFS 7000 (ďalej len „EPS“) v zmysle § 13 až § 15 Vyhlášky MV SR č.
726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a
zabezpečenie servisných prác, spočívajúcich vo vykonávaní servisnej činnosti, odborných prehliadok a na elektrickej
zabezpečovacej signalizácii HONEYWELL GALAXY (ďalej len „EZS“) v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a platných
STN v sídle objednávateľa na adrese: Žilinský samosprávny kraj
, Komenského 48, 011 09 Žilina v nasledovnom rozsahu:
vykonávanie pravidelných mesačných kontrol zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z., § 15 ods. 2
písm. b) (mesačne) – 8x ročne mimo mesiaca ročnej kontroly a štvrťročných kontrol;

vykonávanie pravidelných štvrťročných kontrol zariadenia EPS v zmysle § 15 ods. 2 písm. c) Vyhlášky MV SR č.
726/2002 Z. z., (štvrťročne) – 3x ročne;

vykonávanie pravidelných ročných kontrol zariadenia EPS v zmysle § 15 ods. 2 písm. d) Vyhlášky MV SR č. 726/2002
Z. z., (ročne) – 1x ročne;

vykonávanie odborných prehliadok alebo odborných skúšok zariadenia EZS v zmysle § 13 Vyhlášky MPSVaR SR č.
508/2009 Z. z. a platných STN (ročne) – 1x ročne;

zabezpečenie školenia osôb vykonávajúcich obsluhu EPS a dennú kontrolu EPS na základe potreby objednávateľa.

zabezpečenie školenia osôb vykonávajúcich obsluhu EPS a dennú kontrolu EPS na základe potreby objednávateľa.
Predmetné činnosti (obsluha a denná kontrola EPS) môžu vykonávať len poučené osoby, zaškolené výrobcom alebo fyzickou
osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie v zmysle § 15 ods. 2, písm.
a) Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z.;

zabezpečenie školenia osôb vykonávajúcich obsluhu EZS na základe potreby verejného obstarávateľa,

odstraňovanie porúch na zariadení EPS, zistených pri pravidelných kontrolách a aj mimo nich, na základe oznámenia
verejného obstarávateľa;

odstraňovanie porúch na zariadení EZS, zistených pri prehliadkach a skúškach a aj mimo nich, na základe oznámenia
objednávateľa;

vypracovanie zápisu o vykonaných kontrolách, ktorý musí byť zaznamenaný v prevádzkovej knihe EPS s dátumom
vykonania, menom, priezviskom a podpisom zodpovednej osoby uchádzača, ktorá kontrolu vykonala. Ročná odborná prehliadka
bude ukončená doručením revíznej správy objednávateľovi a to najneskôr do 7 dní, v ktorom bola odborná prehliadka
vykonaná;

vypracovanie správy o odbornej prehliadke alebo odbornej skúške EZS odborne spôsobilou osobou;

vykonávanie servisnej činnosti (operatívneho servisu) na uvedených zariadeniach EPS a EZS na základe oznámenia
objednávateľa o vzniku poruchy a vykonávanie 24-hodinovej pohotovostnej poruchovej služby (ďalej aj ako „operatívny
servis“) tak, že uchádzač oznámi objednávateľovi telefónne číslo a email v prípade potreby servisného zásahu.

Presná špecifikácia EPS a EZS zariadení je uvedená v prílohe č. 1
Typ zákazky: Služby
CPV:

50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení

3. Podmienky účasti:
3.1 Osobné postavenie:
a) V procese verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú
v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. je oprávnený plniť predmet zákazky, t.j. dodávať
tovar/poskytovať služby/vykonávať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a podmienku účasti týkajúcu sa osobného
postavenia uvedenú v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f)zákona o verejnom obstarávaní, tzn. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu .

b) Uchádzač nemusí pri predložení ponuky preukazovať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní predložením výpisu z príslušného obchodného registra, živnostenského registra alebo výpisom zo Zoznamu hospodárskych
subjektov, príp. iným potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
c) Verejný obstarávateľ si doklady na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na
verejne prístupnom portáli príslušného registra (OR SR, ŽR SR) alebo v Zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné
obstarávanie.
d) Uchádzač predloží doklad na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní iba v prípade, že
je z iného členského štátu, príp. uvedie verejnému obstarávateľovi v ponuke informáciu, kde sa táto podmienka účasti dá overiť.

je z iného členského štátu, príp. uvedie verejnému obstarávateľovi v ponuke informáciu, kde sa táto podmienka účasti dá overiť.
e) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
f) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje
predloženie dokladu o oprávnení člena skupiny uskutočňovať stavebné práce a poskytovať služby k tej časti predmetu zákazky, ktorú
má zabezpečiť.
g) Uchádzač podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) preukazuje čestným prehlásením (odporúčaný vzor v Prílohe č. 4)
UPOZORNENIE: podľa § 11 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
3.2 Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa
3.3 Technická alebo odborná spôsobilosť: na predmetnej zákazke verejný obstarávateľ vyžaduje, aby vykonávanie pravidelných kontrol,
odborných prehliadok, odborných skúšok, opravy a údržbu vykonávala len odborne spôsobilá
osoba s osobitným oprávnením na výkon kontroly EPS, ktorá má výrobcom EPS
vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na kontrolu EPS v zmysle § 11 ods. 9 Zákona č. 341/2001 Z. z. v spojení s § 35
vyhlášky č. 121/2002 Z. z. a
potvrdenie o registrácii požiarnotechnického zariadenia podľa § 11d ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov pre druh: EPS označenie: UniPOS IFS 7002.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Ďaľšie požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v Čl. IV. Zmluvy o dielo.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 22 653.33 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 13.12.2019 , 14:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Zabezpečenie vykonávania
pravidelných kontrol, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického
zabezpečovacieho systému EZS“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh
na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutie sluzieb

Žilinský samosprávny kraj

12. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklady požadované v bode 3.1 a 3.3 tejto výzvy.
2. Návrh na plnenie kritérií, podpísaný uchádzačom, odporúčaný vzor Príloha č. 2. Návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť
uvedená ako cena celkom za daný predmet zákazky bez DPH/s DPH a uvádza sa v Eurách. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto
skutočnosť jednoznačne uvedie v návrhu na plnenie kritérií. Uchádzač pre kritérium uvedie kladný nenulový údaj vyjadrený číslom s
presnosťou na dve desatinné miesta po matematickom zaokrúhlení.
3. Vyplnená Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
4. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa Prílohy č. 4 k tejto výzve.
5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je voči nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, nebol
zamietnutý voči nemu návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii podľa Prílohy č. 4 k tejto výzve.
6. Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 5 k tejto výzve vo vzťahu k verejnému
obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe resp. ohlási všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe.

13. Doplnujuce informacie
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania. Podrobné
vymedzenie ceny za výkon služby, platobné podmienky a fakturácie sú uvedené v Čl. III. Zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predloženie ponuky sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
Dagmar Lubelcová
0415032413
Žilinský samosprávny kraj

