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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia depozitárov“
- 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:

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Ulica:

Tranovského 3, 031 01, Liptovský Mikuláš

IČO:

36145238

Osoba zodpovedná
Mgr. Richard Gregor
za obstarávanie:
E-mail:

lgpmb-riaditel@vuczilina.sk

Tel.:

0903660069

Kontaktná osoba:

Richard Gregor

E-mail:

lgpmb-riaditel@vuczilina.sk

Tel.:

0903660069

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je prestavba stolárskej dielne na depozitár, stavebné úpravy súčasného depozitára maľby a následné
vybavenie depozitárov tak, aby miestnosti spĺňali všetky kritériá pre správu a ochranu umeleckých diel spomedzi najvýznamnejších
slovenských verejných umeleckých zbierok v suteréne objektu Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.
V zmysle prípravy miestností depozitárov je potrebné upraviť podlahy (samonivelizačný epoxid) a steny (nová stierka a omietka)
odstrániť starú a zabezpečiť novú elektroinštaláciu pre svetlá a zásuvky pre germicídne lampy, prispôsobiť EZS, zabezpečiť kódované
zamykanie a nové bezpečnostné protipožiarne dvere. Stavebne upraviť a nainštalovať kvalitnú dvojzónovú klimatizačnú
vzduchotechniku, ktorá zabezpečí stabilnú vlhkosť a teplotu podľa potrieb príslušných diel.

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

31710000-6 Elektronické zariadenia
31731000-9 Elektrotechnický spotrebný materiál
42512000-8 Klimatizačné zariadenia
44111000-1 Stavebné materiály
44112210-3 Pevné podlahy
44221220-3 Protipožiarne dvere

44322100-4 Elektroinštalačné káble
45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45331200-8 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie
45410000-4 Omietkarské práce
45440000-3 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45442180-2 Opakované natieranie a maľovanie

3. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona 343/2015 Z.z.:
- písm.e) - že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky
- písm.f) - že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu
Tieto skutočnosti uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods.2 písm. e) a f).
Verejný obstarávateľ si skutočnosti k splneniu podmienok účasti vie overiť z verejne dostupných
zdrojov.
3.1 Osobné postavenie: Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) preukazujete spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZoVO.
Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač
poskytne verejnému obstarávateľovi číslo občianskeho preukazu alebo pasu všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti ako aj
ich rodné priezviská. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je
povinný predložiť.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
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.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
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.
Uchádzač podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO preukazuje čestným prehlásením (odporúčaný vzor v Prílohe č. 4).
UPOZORNENIE: podľa § 11 ods. 1 ZoVO 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: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov uchádzač predloží Osvedčenie o
odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti v elektrotechnike pre stupne odbornej spôsobilosti podľa §21, §22, §23, §24 vyhl. č.
508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a Osvedčenie pre výkon činnosti stavbyvedúceho v kategórií Pozemné stavby, vydané
Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov (kópia s odtlačkom originá
UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v
súlade s § 34 ods. 3 ZoVO. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto
bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov,
preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do elektronického systému e-Zákazky v pdf
naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Rozsah prác a dodávok, ktoré sa budú realizovať a ktoré sú predmetom tejto zákazky je podrobne vyšpecifikovaný a objemovo určený
v prílohe Výkaz výmer. Termín dodania prác je do 4.12.2020.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 69 150 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 29.09.2020 , 15:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Rekonštrukcia depozitárov“.
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 stavebných prác
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

12. Obsah ponuky
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nesmie byť rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ
nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky. Ponuka musí byť na celý predmet
zákazky.
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 1 generovaná elektronickým systémom. Návrh ceny na
celý predmet zákazky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet zákazky bez DPH a/ s DPH a uvádza sa v Eurách.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne uvedie v návrhu na plnenie kritérií.
3. Vyplnená Príloha - Výkaz výmer - Uchádzač je povinný vypísať cenovú ponuku do predloženej tabuľky (Výkaz výmer) a nesmie
meniť jej formát, text, ani pridávať a odstraňovať bunky.
4. Vyplnená Príloha - Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane prílohy.
5. Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe resp.
ohlási všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe.
6. 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 a 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.

13. Doplnujuce informacie
Uchádzačom sa doporučuje vykonať obhliadku miesta realizácie prác tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú
potrebovať pre prípravu a spracovanie ponuky. Všetky výdavky spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. Uchádzači, ktorí
prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie prác, dostanú podrobnejšie informácie. Termín uskutočnenia obhliadky je
potrebné vopred dohodnúť na tel. čísle verejného obstarávateľa 044/5522758 v pracovných dňoch od 9,00 do 14,00 hod.
Iné obmedzenia :
Harmonogram postupu prác bude nutné konzultovať a odsúhlasiť so zodpovedným pracovníkom správcu zariadenia. Zhotoviteľ
zodpovedá za zabezpečenie ochrany zdravia na stavenisku a jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia , vrátane zabezpečenia
odvozu a likvidácie odpadu. Požadovaná lehota dodania/trvania zmluvy v mesiacoch: 10-12/2020.
Do ceny diela zahrnúť všetky náklady spojené s výkonom realizácie prác : ako napr. zariadenie staveniska, bezpečnostné opatrenia na
stavenisku, prípadné vytýčenie IS, všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, zabezpečenie ochranných odevov a predmetov.
Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy postupu prác pri vykonaní diela podľa aktuálnej potreby a prevádzkových podmienok
prevádzkovateľa zariadenia, realizovať práce rozdelením na jednotlivé etapy v časovom aj obsahovom rozsahu.
Zákazka sa bude realizovať iba v prípade pridelenia finančných prostriedkov zo zdrojov ŽSK a objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť
postup zadávania zákazky v prípade, že nebudú schválené finančné prostriedky na predmetnú zákazku.
Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí (atesty,
skúšky, revízne správy, doklady).
Podrobné vymedzenie ceny za výkon činností, platobné podmienky a fakturácie sú uvedené v čl. VI. a čl. VII. 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. Výsledok zo zvoleného
postupu zadávania zákazky (prieskumu trhu) nezakladá povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu alebo uplatniť
objednávku u uchádzača, ktorý predložil najlepšiu cenovú ponuku.
Zhotoviteľ má povinnosť prevziať stavenisko do 4 dní od podpisu zmluvy a práce začať do 4 dní od prevzatia staveniska.

S pozdravom
Richard Gregor
0903660069
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, riaditeľ

