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

Všetkým záujemcom
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Naše číslo
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sp.

Michaela Perďochová
041/4321386

/2020

Kysucké múzeum v Čadci
06.11.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Výmena strešnej krytiny na objekte ľudovej architektúry - obytný dom u Poništov
(OPAKOVANIE ZÁKAZKY)“
- 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 je kompletná výmena strešnej krytiny na objekte tradičnej ľudovej architektúry v Múzeu kysuckej dediny - v Novej
Bystrici-Vychylovke . Vplyvom poveternostných podmienok je krytina na objekte znehodnotená a neplní svoj účel.
Stavebné práce budú pozostávať z demontáže starej strešnej krytiny a následnej montáže novej strešnej krytiny na streche: o
celkovej cca rozlohe 235 m2 (z toho je časť rovná plocha cca 195 m2, časť nárožná plocha cca 30 m2 a upola cca 10 m2).
Demontáž latovania podľa rozsahu poškodenia na celé objekty - dodanie a montáž materiálu nového latovania - smrekové drevo za
červeného smreku (smrekovec opadavý). Kresané laty rozmer 100 x 40 mm.
Dodávka a montáž strešnej krytiny - štiepaného šindľa ručne vyrábaného s impregnáciou bez parozábrany, prípadne náter
karbolineum.
Spojovací materiál - železné klince odolné proti korózií, použiť šindľovacie klince o rozmere- šírka 2,2 mm , dlhé 73 mm.
Celková cena bude vrátane dodania materiálu a stavebných prác na miesto určenia Skanzen Vychylovka Nová Bystrica.
Na objektoch ľudovej architektúry požadujeme jednoduché krytie.
Likvidáciu odpadu, ktorý vznikne z demontáže starej krytiny zabezpečí Kysucké múzeum v Čadci. Objekt nemá hromozvod.
Termín dodania najneskôr do 4.12.2020!!!
Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí.
Zákazka sa môže začať realizovať bezprostredne po ukončení súťaže a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ výrazne doporučuje jednotlivým uchádzačom vykonať obhliadku miesta realizácie prác tak, aby si sami overili a
získali všetky informácie (premeranie rozsahu opravovanej strechy, rozsah rovnej plochy a rozsah nárožnej plochy), 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 0905/544 014 v pracovných dňoch od 8,00 do 14,30 hod.

UPOZORNENIE: V prípade, že uchádzač predloží svoju cenovú ponuku bez osobnej prehliadky miesta realizácie zákazky a osobného
premerania zadaných parametrov v tejto výzve a následne v prípade úspešnosti počas realizácie zistí, že ním navhrhovaná a
zazmluvnená cena nie je dostatočná, bude znášať tieto náklady na vlastné trovy. Zazmluvnená cena s víťazným uchádzačom bude
maximálna, konečná a nemenná.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce

3. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z. z.:
e) - že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
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.
V zmysle § 34 ods.1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z. z. požaduje verejný obstarávateľ predložiť zoznam
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania na práce rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky (za práce rovnakého alebo podobného charakteru sa budú považovať práce na
výmene a pokládke ručne štiepaného šindľa); zoznam bude obsahovať minimálne tri referencie, t.j. 3 stavby, na ktorých uchádzač
realizoval pokládku ručne štiepaného šindľa, ktorý bol opracovaný ručne strúhaním. Referenciu, kde sa použil šindeľ pílený, strojovo
rezaný alebo hobľovaný, verejný obstarávateľ vylúči zo zoznamu referencií. Zoznam bude obsahovať minimálne: názov stavby,
hodnota stavebných prác, rok uskutočnenia stavebných prác, názov a sídlo odberateľa stavebných prác, číslo telefónu a meno
kontaktnej osoby, na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť s cieľom overenia referencie.
Dôležité upozornenie: podľa § 11 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z. z. verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť
zmluvu 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.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Špecifikácia zákazky:
V zákazke ide o dodanie nového materiálu, nevystavovaného tovaru, nepoužívaného materiálu vrátane dopravy, montáže a všetkých
stavebných úprav potrebných k odovzdaniu hotového diela.
Verejný obstarávateľ bezpodmienečne požaduje pri výmene krytiny použitie ručne štiepaného šindľa, ktorý je opracovaný ručne
strúhaním. V žiadnom prípade sa nesmie použiť strojne rezaný, pílený a hobľovaný šindeľ.
Vzhľadom na predĺženie životnosti nového štiepaného šindľa žiada verejný obstarávateľ použiť na výmenu strešnej krytiny - nového
šindľa vyrobeného zo smrekovca opadavého (červený smrek), pričom šindeľ musí byť tlakovo impregnovaný prostriedkami proti
biologickým škodcom a drevokazným hubám a ošetrený dvojnásobným povrchovým náterom (resp. impregnovaný napustením).
V prípade použitia ekvivalentu - šindeľ zo smrekového dreva (nie z červeného smreku) je vyžadovaný aj náter karbolineum na celú
plochu strechy. Farba náteru karbolineum - priesvitná (číra, bezfarebná), tak aby nebol narušený celkový ráz skanzenu.
V rámci výmeny krytiny sa podľa potreby vymení aj prehnité latovanie. Drevený šindeľ musí byť na latovanie (kresané laty)
prichytávaný šindľovacími klincami alebo špeciálnymi točenými klincami vyrobený proti vytiahnutiu.
Všetky drevené spoje budú tesárske, na strechách sa nenachádzajú žiadne klampiarske výrobky, dažďové resp. snehové zrážky sú
odvádzané zo strechy priamo, bez žľabov.
Do ceny realizácie zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s uskutočnením predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich
služieb a poplatkov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne

plnenie zmluvy, najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom
pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce
(napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou len vlastného odpadu, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu
zhotoviteľa a montáž, pričom do svojich cien zahrnie všetky tieto náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Cenová ponuka uchádzača musí obsahovať identifikačné údaje.
Uchádzač uvedie ponukovú cenu ako cenu v EUR s DPH!
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo
výzve pri tvrdeniach, že navrhované ceny boli vyjadrené v EUR bez DPH.
V prípade, ak uchádzač ku dňu uzavretia zmluvy nie je platiteľ DPH, avšak po jej podpise sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny
o hodnotu DPH, t. j. predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná.
Úspešný uchádzač predloží do troch dní od ukončenia obstarávania podrobný cenový rozpis predmetu zákazky:
Cenový rozpis prosíme oceniť nasledovne:
Uviesť spotrebu šindľa na 1 m2, cenu šindľa za 1 m2.
Latovanie, stavebné a tesárske práce oceniť na 1 m2. Výslednú cenu uviesť komplexne za požadované stavebné a tesárske práce za
celú rozlohu objektu v m2 (vrátane impregnácie šindľa, prípadne náteru karbolineum).
Cenu celkom v rozpise uviesť samostatne:
- cena bez DPH v EUR
- DPH
- cena s DPH v EUR.
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky
navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 10 800 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 16.11.2020 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Výmena strešnej krytiny na
objekte ľudovej architektúry - obytný dom u Poništov (OPAKOVANIE ZÁKAZKY)“. 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
Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica - Vychylovka

12. Obsah ponuky
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.
Uchádzač ocení predmet zákazky priamo v systéme www.ezakazky.sk .
Výslednú cenu uvedie komplexne za celý predmet zákazky vrátane za požadované stavebné a tesárske práce a požadovanú strešnú
krytinu, materiál latovania a spojovací materiál, impregnáciu, s finálnym náterom karbolinea (v prípade použitia šindľa zo smrekového
dreva) bez parozábrany vrátane dodania na miesto plnenia Skanzen Vychylovka – Nová Bystrica.
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.
Cenovú ponuku prosíme oceniť celkom s DPH za celý predmet zákazky!
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
Pre úspešné vyhodnotenie elektronickej ponuky musí ponuka obsahovať:
1. Návrh na plnenie kritérií - generovaná elektronickým systémom.
2. Vyplnená - Príloha č. 1 - Návrh Zmluvy o dielo s doplnenými identifikačnými údajmi v editovateľnej podobe vo formáte wordu.
3. Vyplnená naskenovaná a podpísaná - Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky (formát jpg alebo pdf).
4. Vyplnená naskenovaná a podpísaná - Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ (formát jpg alebo pdf).
5. Vyplnená naskenovaná a podpísaná - Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača (formát jpg alebo pdf).
6. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania na práce rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s uvedením referencie.
V popisoch, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent
musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť,
statické, požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré
by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažúcej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného
obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z
užívania dodaného predmetu zákazky.
Víťazný uchádzač zabezpečí pred podpisom zmluvy najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledku verejného
obstarávania:
- Podrobný rozpis rozpočtovaných položiek na dodanie zákazky:
V rozpise je potrebné uviesť spotrebu šindľa na 1 m2, cenu šindľa za 1 m2.
Latovanie, stavebné a tesárske práce oceniť na 1 m2.
Výslednú cenu uviesť komplexne za požadované stavebné a tesárske práce za obe strešné krytiny o ploche 235 m2 (vrátane
impregnácie šindľa, prípadne náteru karbolineum).
Cenu celkom v rozpise uviesť samostatne:
- cena bez DPH v EUR
- DPH
- cena s DPH v EUR.

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.
Zmluvu s víťazným uchádzačom je možné uzatvoriť iba v prípade, ak budú schválené výdavky na túto zákazku v 5. úprave rozpočtu v
prospech Kysuckého múzea v Čadci v rámci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 23.11.2020.
V prípade, že nebude možná realizácia zákazky v dôsledku nepriaznivého počasia (snehové prehánky a pod.) a s realizáciou zákazky sa
neskončí najneskôr do 4.12.2020 a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť o zmluvy.
Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov Zmluvu o dielo (príloha č. 1) na predmet obstarávania neuzatvorí, alebo nedodrží
podmienky vyhláseného prieskumu trhu, prípadne odstúpi od realizácie uzatvorenej zmluvy o dielo - 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.
Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve.
Ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
V prípade ak verejný obstarávateľ nezíska dostatok finančných prostriedkov na realizáciu zákazky do rozpočtu organizácie na tento
účel, v takom prípade výsledok z tohto prieskumu trhu nezakladá povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom, ktorý predložil najlepšiu cenovú ponuku.
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

