Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca, Čadca, IČO: 36145076

Všetkým záujemcom
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

sp.

Michaela Perďochová
041/4321386

396/2020/KM-2

Kysucké múzeum v Čadci
21.09.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Schodisková plošina“
- 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:

Kysucké múzeum v Čadci

Ulica:

Moyzesova 50, 022 01 Čadca, Čadca

IČO:

36145076

Kontaktná osoba:

Michaela Perďochová

E-mail:

perdochova@kysuckemuzeum.sk

Tel.:

041/4321386

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie a montáž šikmej schodiskovej plošiny v rámci investičnej akcie "Stavebné úpravy objektov" v pobočke
Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou.
Termín dodania najneskôr do 30.11.2020.
Schodisková plošina uľahčí prístup medzi dvoma podlažiami osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Typ zákazky: Služby
CPV:

34950000-1 Nosné zariadenia
34951000-8 Prístupové plošiny

3. Podmienky účasti:
Spôsobilosť uchádzača na dodanie predmetu zákazky podľa živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Popis - špecifikácia:
Dodanie nového tovaru, nevystavovaného tovaru, nepoužívaného tovaru, vrátane dopravy, montáže a zaškolenia obslužného personálu.
Šikmá schodisková plošina
Množstvo: 1 ks
Maximálna nosnosť: aspoň 220 kg
Dĺžka dráhy: cca 9,5 m

Počet zákrut: 0 ks
Inštalácia a montáž v interiéri, na pravú stenu nad schodisko (schodisko je bez zábradlia) - Foto schodiska viď príloha č. 3 tejto výzvy.
Rozmery podlahy plošiny - minimálne 800 mm x 900 mm
So sklopnou sedačkou: 1 ks
Počet zastávok: 2
Záložný zdroj pre prípad výpadku elektrickej energie: 1 ks
Povrchová úprava: do interiéru, komaxit
Ovládanie: tlačidlové, na plošinách a v staniciach
Zabudovaný displej pre zobrazenie stavu plošiny
Sklápanie podlahy: mechanické
Bezpečnostné prvky: ochranné madlá, blokovanie počas jazdy, stop systém, citlivé dno a hrany, signalizácia preťaženia
Plošina musí spĺňa všetky bezpečnostné normy a predpisy vyžadované legislatívou EÚ a SR. Konštrukcia plošiny musí byť overená
medzinárodnými certifikátmi.
Na šikmú schodiskovú plošinu sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.
Termín dodávky sa uskutoční po dohode zúčastnených strán. Maximálny termín dodávky je 6 týždňov od podpisu zmluvy.
Na servis a pravidelné odborné skúšky podľa legislatívy bude uzatvorená osobitná zmluva.
Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky za účelom získania ďalších informácií pre
spracovanie ponuky. Obhliadku je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na telefonickom čísle 0905/544014.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 10 920 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 29.09.2020 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Schodisková plošina“.
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 poskytnutia služieb
Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou (pobočka múzea).

12. Obsah ponuky
Cenovú ponuku prosíme oceniť celkom s DPH za celý predmet zákazky!
Uchádzač ocení predmet zákazky priamo v systéme www.ezakazky.sk .
Výslednú cenu uvedie komplexne za celý predmet zákazky vrátane dodania na miesto plnenia - Vlastivedné múzeum v Krásne nad
Kysucou. Cena za dopravu a montáž bude súčasťou ceny.
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk z pohľadu plátcovstva DPH:
1) Ak je uchádzač neplatiteľom DPH v SR :

- uvedie svoju ponuku - do položky 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky a na skutočnosť, že je neplatiteľom DPH v SR,
upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
2) Ak je uchádzač platiteľom DPH v SR, navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky
- 1.1 Celková cena bez DPH
- 1.2 Sadzba DPH
3) Uchádzač zo zahraničia - platiteľ DPH vo svojej krajine (EÚ), ktorý nie je registrovaný pre platenie DPH v SR:
- uvedie svoju ponuku - do položky 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky (s výpočtom vlastnej cenovej ponuky - uvedenej v
bode 1.1. Celková cena bez DPH s napočítaním sadzby DPH platnou v SR - tj 20 %) a na skutočnosť, že je neplatiteľom DPH v SR,
upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
- 1.1 Celková cena bez DPH
- 1.2 Sadzba DPH
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania uvedených vo výzve pri
tvrdeniach, že navrhované ceny boli vyjadrené v EUR bez DPH.
Pre úspešné vyhodnotenie elektronickej ponuky je potrebné aby uchádzač zaslal aj sken vyplneného čestného vyhlásenia, ktorý je
prílohou č.1 tejto výzvy.
Záujemcovia pre vloženie svojej elektronickej ponuky budú povinní sa zaregistrovať v systéme www.eZakazky.sk . Registrácia je
bezplatná a časovo neobmedzená. Pri registrácií sa riadia sprievodcom nástroja el. systému. V prípade technickej pomoci sa môžu
obrátiť na administrátora systému telefonicky alebo e-mailom: podpora@ebiz.sk.
Verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu. Parametre predloženého ekvivalentu musia byť v minimálne požadovanej
kvalite alebo lepšie.
Verejný obstarávateľ vyžaduje pred podpisom zmluvy obhliadku priestorov zo strany uchádzača vrátane odsúhlasenia zadaných
parametrov - ako napr. dĺžka dráhy.
Víťazný uchádzač zabezpečí pred podpisom zmluvy najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledku verejného
obstarávania:
- vypracovanie projektu - tj výkresovej dokumentácie plošiny,
- dodanie dokladov preukazujúcich technické vlastnosti ponúkanej šikmej schodiskovej plošiny (napr. produktový list, technický opis a
pod.) za účelom overenia splnenia technických požiadaviek na predmet zákazky.
- dodanie certifikátov na predmet zákazky.

13. Doplňujúce informácie
Zálohová platba na dodanie tovaru nie je prípustná. Platba bude realizovaná až na základe faktúry po dodaní tovaru. Minimálna
splatnosť faktúry je 15 dní.
Komunikácia bude prebiehať priamo v systéme eZakazky (www.ezakazky.sk) v komunikačnom rozhraní zákazky.
Pokiaľ dôjde v priebehu procesu prieskumu trhu k objasňovaniu podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky, túto informáciu
verejný obstarávateľ zverejní aj na svojom webovom sídle verejného obstarávateľa v sekcii: Verejné obstarávanie - Výzvy na
predkladanie ponúk v zmysle § 117 zákona o ZVO. Svoje otázky k vysvetleniu súťažných podkladov záujemcovia môžu zasielať
najneskôr 3 pracovné dni pred lehotou na predkladanie ponúk.
Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov Zmluvu o dielo (príloha č. 2) na predmet obstarávania neuzatvorí, alebo nedodrží
podmienky vyhláseného prieskumu trhu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil po vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom ako ďalší v poradí.
V prípade ak víťazný uchádzač, ktorého sídlo a miesto podnikania nie je v SR a zároveň je platiteľom DPH (v zahraničí), je povinný
túto skutočnosť oznámiť verejnému obstarávateľovi ešte pred podpisom zmluvy, aby do zmluvy o dielo boli včas zapracované všetky
povinné náležitosti súvisiace s úhradou DPH podľa platnej legislatívy v SR (Registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH).
Dôvody na zrušenie súťaže:
Ak nebude predložená ani jedna ponuka.
Ak bude predložená cenová ponuka len od jedného uchádzača.
Ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak navrhovaná cena na predmet zákazky s DPH bude vyššia ako je stanovený
rozpočet na túto zákazku.
S pozdravom

Michaela Perďochová
041/4321386
Kysucké múzeum v Čadci, ekonóm

