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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska
pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy“
- 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
Ide o stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou Liptovského múzea v Ružomberku s vytvorením
bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy, ktorá sa nachádza na námestí Š. N. Hýroša č.10 v Ružomberku, na základe
priloženej projektovej dokumentácie vypracovanej: ZooM ateliér Ing. Jana Škodová, Berlínska 1679/2, 010 08 Žilina, časť Elektro :
PROEX Žilina s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, PROPORTION, s.r.o. Žilina.
Súčasťou návrhu je debarierizácia vstupných priestorov - vstupného exteriérového schodiska a zádveria. Na exteriérovom schodisku je
osadená schodisková plošina, v zádverí je navrhnutá rampa. Tiež v rámci úprav vstupných priestorov je riešené zlepšenie
teplotechnických vlastností vstupnej časti objektu výmenou presklenej steny v zádverí a doplnením vzduchovej clony. Realizáciou
nového výťahu sa zlepšia podmienky pre návštevníkov a personál múzea, či už sprístupnením múzea imobilným návštevníkom ako aj
zabezpečením lepšej možnosti pre premiestňovanie exponátov pri úpravách expozícií. Realizácia výťahu je navrhnutá v schodiskovom
priestore - zrkadle hlavného centrálneho schodiska objektu.

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru

3. Podmienky účasti:
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 (potvrdenie o rozsahu odbornej
spôsobilosti) , 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 originálu pečiatky vydanej SKSI a s originálom
podpisu) alebo ekvivalent.
Odbornú prax na pozícii stavbyvedúceho v kategórii Pozemné stavby preukáže v štrukturovanom profesijnom životopise.
Profesijný životopis musí obsahovať: titul, meno a priezvisko; údaje o priebehu vzdelania zamestnanca; absolvované školenia;
pracovno-právny vzťah k uchádzačovi, história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec
zastával), dátum a podpis oprávnenej osoby.
Odbornú prax na vykonanie odbornej spôsobilosti na odbornú činnosť v elektrotechnike preukáže v štrukturovanom profesijnom
životopise. Profesijný životopis musí obsahovať: titul, meno a priezvisko; údaje o priebehu vzdelania zamestnanca; absolvované
školenia; pracovno-právny vzťah k uchádzačovi, história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú
zamestnanec zastával), dátum a podpis oprávnenej osoby.
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
doplnený potvrdením o plnení podľa § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. ZoVO, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej
zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 90 000,00
EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u
uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZoVO ak takéto referencie existujú.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím
koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia výzvy na preloženie ponuky. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

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 :
Špecifikácia stavby :
Jedná sa o výstavbu výťahu a obnovu vstupných priestorov v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Budova sa nachádza na námestí Š. N.
Hýroša č.10 v Ružomberku. Ide o 3-podlažný objekt s obytným podkrovím, ktorý je čiastočne podpivničený. Objekt bol postavený v
40-tych rokoch 20.storočia a začiatkom 21. storočia bola zrealizovaná prístavba a nadstavba objektu.
Navrhované riešenie :
• Predmetom projektovej dokumentácie je realizácia výťahu a obnova vstupných priestorov, ktorou sa zlepšia podmienky pre
návštevníkov a personál múzea, či už sprístupnením múzea imobilným návštevníkom ako aj zabezpečením lepšej možnosti pre
premiestňovanie exponátov pri úpravách expozícií. Realizácia výťahu je navrhnutá v schodiskovom priestore - zrkadle hlavného
centrálneho schodiska objektu. Je navrhnutá celopresklená šachta výťahu a kabína s presklenou zadnou stenou. Nosnosť výťahu je
900kg / 12 osôb. Pre realizáciu výťahu je nevyhnutné vybúrať otvor v strope nad suterénom a tiež v podlahe suterénu pre realizáciu
základovej konštrukcie pre výťah. Súčasťou návrhu je aj debarierizácia vstupných priestorov - vstupného exteriérového schodiska a
zádveria. Na exteriérovom schodisku je osadená schodisková plošina, v zádverí je navrhnutá rampa. Na základe požiadavky užívateľa
je navrhnutá aj celková obnova exteriérového schodiska, nakoľko vykazuje známky nestability - posunov kamenných schodiskových
stupňov. Navrhované riešenie je v maximálne možnej miere prispôsobené pôvodnému stavu tak, aby nebol zmenený celkový ráz
vstupného priestoru do objektu. Tiež v rámci úprav vstupných priestorov je riešené zlepšenie teplo-technických vlastností vstupnej
časti objektu výmenou presklenej steny v zádverí a doplnením vzduchovej clony.
• BÚRACIE PRÁCE; vybúrať podlahu vrátane všetkých podkladných vrstiev, podkladného betónu po úroveň 750 mm pod podlahu
suterénu, vybúrať podlahu v nevyhnutnom rozsahu okolo nového základu pre výťahovú šachtu v šírke 300mm, hydroizoláciu v čo
najviac možnej miere zachovať, aby bolo možné sa na ňu napojiť, vybúrať otvor v trámovom strope 1950x2550mm rezaním, presnú
polohu stanoviť podľa polohy nového výťahu - na stred zrkadla schodiska (koordinovať s dodávateľom výťahu) pred vybúraním
zrealizovať základ výťahovej šachty a podperné steny z DT tvaroviek, ktoré podoprú nosné rebrá stropu, následne vybúrať strop
vyrezaním, po vybúraní stropu domurovať stenu budúcej priehlbne, alternatívny postup je vyrezať strop medzi rebrami, podoprieť
stenami z 3 strán a vyrezať trámy – presný postup určí dodávateľ po dohode s investorom pri realizácii, vybúrať drevenú zasklenú
stenu v zádverí v celom rozsahu vrátane nadsvetlíka, demontovať mrežu vstupných dverí, vybúrať exteriérové schodisko - spodnú časť
na teréne rozsah uvedený vo výkresovej časti, kamenné schodiskové stupne vybúrať vrátane podkladných vrstiev do úrovne cca 600 700mm, základy sú zakreslené v zmysle zachovanej časti PD, predpokladá sa že neboli zrealizované alebo sú degradované, nakoľko
schody vykazujú nestabilitu (sondy vzhľadom na zložitosť neboli realizované), presný rozsahu búracích prác sa upresní pri realizácii
podľa skutočných pomerov na stavbe, pri búraní schodiskových stupňov postupovať opatrne, pokiaľ bude možné ich rozobrať bez
poškodenia je možné ich spätné použitie - upresní sa pri realizácii, vybúrať časť chodníka zo zámkovej dlažby v styku s exteriérovým
schodiskom š. 500mm, hl. 650mm vrátane podkladových vrstiev, demontovať zábradlie pri zrkadle schodiska v mieste nového výťahu,
vybúrať stienku zábradlia š. 150mm, v. 700mm pri zrkadle schodiska v mieste nového výťahu - predpokladaná je železobetónová
konštrukcia;
• ZEMNÉ PRÁCE; pozostávajú z výkopu pre nový základ výťahovej šachty a tiež z výkopu pre základy exteriérového schodiska a
schodiskovú plošinu, predpokladá sa zemina 3. triedy ťažiteľnosti, zemina z výkopových prác bude odvezená na depóniu, ktorú určí
investor, čiastočne sa použije na spätné zásypy;
• ZÁKLADY; existujúce základy objektu sú predpokladané (prevzaté z pôvodnej projektovej dokumentácie), presná hĺbka založenia
exist. objektu sa upresní pri realizácii, nové základy oddilatovať od existujúcich extrudovaným polystyrénom - styrodurom hr. 20 mm,
výťahová šachta je založená na železobetónovej základovej doske hr. 400mm – rieši časť statika, hĺbka založenia je na úrovni -3,1m,
tzn. 550mm pod úrovňou podlahy suterénu, pod základovou doskou je vrstva štrkového podsypu hr. 200mm zhutneného na Id=0,7,
nový základ pre exteriérové schodisko je zo základových pásov z prostého betónu C16/20 š. 400mm, v. 500mm, pod základovým
pásom je vrstva štrkového podsypu hr. 100mm zhutneného na Id=0,7, nad základovým pásom je základ z DT tvaroviek š. 300mm,
výstuž 2 x R6 v každej vodorovnej škáre a tiež každého 0,5m v zvislom smere, pri nadpájaní prestykovať min. 0,5m,

• ZVISLÉ KONŠTRUKCIE; steny výťahovej šachty z DT tvaroviek, ktoré zároveň tvoria podchytenie stropu, ostatné zvislé konštrukcie
ostávajú v pôvodnom stave;
• VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE; vodorovné nosné konštrukcie železobetónové monolitické, železobetónová doska v šachte
výťahu hr. 150mm, všetky železobetónové konštrukcie rieši časť statika;
• ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY : VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, steny šachty opatriť omietkou a protiprašným náterom bielej
farby (v priehlbni), podlaha v mieste nástupu do výťahu po vybúraní stienky zábradlia z dlažby, hrana opatrená ukončujúcim profilom,
dlažbu existujúcej podlahe, podlaha v suteréne okolo nového základu z bet. mazaniny, podlaha v dielni suterénu opatrená
protiprašným epoxidovým náterom, podlaha rampy v zádverí z keramickej dlažby protišmykovej - prispôsobiť existujúcej dlažbe
zádveria; VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY, vonkajšie exteriérové schodisko - spodná časť na teréne zo schodiskových blokov
betónových, farebný odtieň sivá žula - prispôsobiť existujúcim stupňom - referenčná kvalita PREMAC FLAIR, v prípade, že bude možné
pôvodné stupne rozobrať bez poškodenia - použijú sa spätne, v mieste napojenia schodov na chodník bude vyspravená časť chodníka
zo zámkovej dlažby, dlažbu prispôsobiť existujúcej;

• VÝŤAH; je navrhnutý výťah so s presklenou šachtou, plnou kabínou s presklenou zadnou stenou, nosnosť 900kg/12 osôb, dodávka
šachty je súčasťou dodávky výťahu, výťah je riešený v samostatnej časti PD - technológia výťahu;
• OSTATNÉ KONŠTRUKCIE; pri vstupných dverách je osadená vzduchová clona, vzduchová clona s elektrickým ohrevom s
inteligentnou reguláciou – horizontálna, referenčná kvalita FRICO - PA 3515E12, prietok vzduchu 3100 m3/h;
• PRÁCE PSV, IZOLÁCIE PROTI VODE, izolácia spodnej stavby proti vode a zemnej vlhkosti v mieste realizácie nového základu pre
výťahovú šachtu je navrhnutá v skladbe : penetračný náter napr. DEKPRIMER, hydroizolácia z asfaltových pásov napr. DEKGLASS
G200 S40 - 2x, hydroizoláciu napojiť na existujúcu, v mieste napojenia použiť trvale pružnú pásku, ktorá sa napojí na pôvodnú
hydroizoláciu a následne sa na ňu nataví nová;
• TESÁRSKE KONŠTRUKCIE, ide o konštrukciu rampy pre imobilných v zádverí, konštrukcia rampy z drevených profilov š. 60mm
premenlivej výšky + opláštenie z 2 vrstiev dosiek OSB hr. 15mm, tesárske konštrukcie zrealizované zo sušeného reziva tr. SI, SII,
všetky spoje realizované v zmysle platných STN noriem;
• ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE, zasklená stena hliníková, s 2-krídlovými automatickými posuvnými dverami, s panikovou funkciou
otvárania dverných krídel a bočných dielov otočením v bočných závesoch po zatlačení na dverné krídlo v smere úniku osôb - tzv. Break
out systém vrátane nadsvetlíka, schodisková plošina pre imobilných plne samoobslužná, nosnosť 250kg, rýchlosť 0,1m/s, rozmer
plošiny 1000x800mm, zábradlie pri exteriérovom schodisku, zábradlie pri rampe pre imobilných v zádverí, zábradlie - madlo pri
schodisku v zádverí, pred výrobou je nutné preveriť skutočné rozmery priamo na stavbe a spracovať dodávateľskú - výrobnú
dokumentáciu, ktorú odsúhlasí projektant a investor;
• PODLAHY Z DLAŽDÍC; keramická dlažba rampy protišmyková R10, rektifikovaná rozmer 450x450x10mm, keramická dlažba sa osadí
do vysokoflexibilného cementového lepidla, škárovanie špeciálnou vysokoflexibilnou škárovacou hmotou, pod dlažbu použiť separačnú
textilnú dosku z polyesterového vlákna spájaného latexom - napr. SDI panel (RAKO systém), ktorá sa nalepí cementovým tmelom na
napenetrovaný podklad z OSB dosiek, v mieste nástupu do výťahu na jednotlivých podlažiach bude použitá ker. dlažba, hrana
opatrená ukončujúcim L profilom, presný typ dlažby sa prispôsobí existujúcim podlahám, pri realizácii určí architekt s investorom;
• LIATE PODLAHY; podlaha okolo základu výťahovej šachty z betónovej mazaniny s protiprašným epoxidovým náterom, podlahu
výťahovej šachty opatriť protiprašným epoxidovým náterom;
• NÁTERY, steny výťahovej šachty - priehlbne opatriť protiprašným náterom bielej farby v zmysle požiadaviek dodávateľa výťahu;
• ZASKLIEVANIE, zasklenie výplňových konštrukcií - hliníkovej steny v zádverí izolačným trojsklom U=1,2W/m2k, hodnota platná pre
konštrukciu ako celok vrátane rámu;

Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú, dielenskú a konštrukčnú dokumentáciu jednotlivých častí stavby – túto je povinný
zabezpečiť pred realizáciou dodávateľ stavby.
Požiadavky na formálnu úpravu dokumentu rozpočtu:
Uchádzač je povinný vypísať cenovú ponuku do predloženej tabuľky (Výkaz výmer) a nesmie meniť jej formát, text, ani pridávať a
odstraňovať bunky.
Neoddeliteľnou súčasťou výkazu výmer je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Výkaz výmer neobsahuje
úplný technický popis, technologický postup ani rozbor položiek. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo
technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a technológií.
V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter, a slúžia ako minimálny štandard. Sú
uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre.

Podľa § 42 ods. 3 ZoVO: Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie,
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov
alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky
podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný".

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 132 304.04 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 03.11.2020 , 13:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Liptovské múzeum v
Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v

interiéri budovy“. 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
Liptovské Múzeum Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

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 1 generovaná elektronickým systémom. 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.
3. Vyplnená Príloha č. 3 - Výkaz výmer (predkladá sa vo formáte excel) - 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 č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane prílohy.
5. 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.
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 podľa Prílohy č. 4 k tejto výzve.

13. Doplnujuce informacie
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.
Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi a správcovi zariadenia vzorky materiálov a tovarov, ktoré musia byť vopred
odsúhlasené objednávateľom a správcom zariadenia.
Požadovaná lehota dodania/trvania zmluvy do 3 mesiacov po písomnom prevzatí staveniska zhotoviteľom.
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 rozsahu vykonania diela podľa aktuálnej potreby a prevádzkových podmienok
prevádzkovateľa zariadenia, realizovať práce rozdelením na jednotlivé etapy v časovom aj obsahovom rozsahu, najmä v prípade, že
stavba nebude realizovaná v celku počas roku.

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)
Práce budú financované zo schváleného rozpočtu ŽSK (na rok 2020, dofinancovanie bude riešené v následných úpravách rozpočtu).
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 7 dní od písomnej výzvy objednávateľa a práce začať do 5 dní od prevzatia
staveniska. Zhotoviteľ najmenej 5 kalendárnych dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou
oznámi Objednávateľovi písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Objednávateľa, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela
e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Pri odovzdávacom a preberacom
konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela,
jeho súčasti a príslušenstvá, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady.

S pozdravom
Dagmar Lubelcová
0415032413
Žilinský samosprávny kraj
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