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sp.
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/2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Liptovské múzeum v Ružomberku - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline - Oprava EPS
a vonkajšie rozvody“
- 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:

Liptovské múzeum v Ružomberku

Ulica:

Nám. Š.N.Hýroša 10, 034 50, Ružomberok

IČO:

35993154

Kontaktná osoba:

Marta Rusnáková

E-mail:

projekty@liptovskemuzeum.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je oprava nefunkčnej existujúcej elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) v areáli Múzea liptovskej dediny v
Pribyline, ktorá slúži k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri vzniku požiaru. Ide o výmenu zastaraných komponentov
systému ako aj o výmenu rozvodov EPS.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov predmetnej
zákazky.
Typ zákazky:
CPV:

45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie

3. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, ktoré preukáže v zmysle § 32 ods.2
písm. e) a f) ZVO - t.j. uchádzač musí doložiť čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a tiež doklad
o oprávnení uskutočňovať predmetné služby a práce.
V zmysle § 34 ods.1 písm. a) ZVO uchádzač preukáže, že v rozhodnom období poskytol dodávky stavebných prác a služby rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovom objeme v minimálnej hodnote 70 000 (slovom: sedemdesiattisíc) EUR.
V zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO požaduje verejný obstarávateľ predložiť zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
od vyhlásenia verejného obstarávania na práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky; zoznam bude
obsahovať minimálne tri referencie, t.j. 3 stavby, na ktorých uchádzač realizoval EPS, prípadne išlo o opravu systému EPS výmenou
komponentov. Zoznam bude obsahovať minimálne: názov stavby, hodnota realizovaných prác, rok uskutočnenia prác, názov a sídlo
odberateľa, číslo telefónu a meno kontaktnej osoby, na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť s cieľom overenia referencie.
V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač preukáže údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii min. 2 osôb
zodpovedných za poskytnutie služby prostredníctvom:
a) Oprávnenia na montáž a opravu existujúcej elektrickej požiarnej signalizácie

b) U min. jednej osoby doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa §24 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
- § 34 Systém manažérstva kvality
Uchádzač predloží certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný
certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušných orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal
možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na
zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie
systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
- Harmonogram inštalácie: Uchádzač vo svojej ponuke predloží graficky spracovaný harmonogram inštalácie diela s uvedením časovej
postupnosti a nadväznosti prác

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 134 000 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 27.11.2020 , 11:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Liptovské múzeum v
Ružomberku - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline - Oprava EPS a vonkajšie rozvody“. 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 dodania
Pribylina

12. Obsah ponuky
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje - minimálne požiadavky:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, štatutárny orgán resp. meno konateľa,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a meno a priezvisko kontaktnej osoby.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena s DPH.
Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení:
celková cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
celková cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v SR, upozorní v

ponuke poznámkou pri uvedení ceny
c. Predloženie dokladov na splnenie účasti vo verejnom obstarávaní: rozpísané v predchádzajúcich bodoch (stačí naskenované originály
alebo fotokópie).
d. Vyplnený výkaz výmer vo formáte Excell
e. Harmonogram postupu prác

13. Doplnujuce informacie
Podmienky, ktoré bude verejný obstarávateľ požadovať zapracovať do zmluvy:
- Faktúra bude vyhotovená v písomnej forme s lehotou splatnosti 60 (slovom: šesťdesiat) dní odo dňa doručenia faktúry
Objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude písomný preberací protokol potvrdený objednávateľom.
- Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň odovzdania diela objednávateľovi a po potvrdení preberacieho protokolu zo
strany objednávateľa.
- Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.
- Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s harmonogramom prác, ktorý spracuje
zhotoviteľ. Tento bude následne vzájomne odsúhlasený oboma zmluvným stranami a je zároveň neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- Termín dodania diela je najneskôr do 30.04.2021
- Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na celé dielo podľa tejto zmluvy v dĺžke minimálne 24 mesiacov od podpisu
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak sa k uvedenému preberaciemu protokolu pripája aj zápis o vadách a
nedorobkoch na diele, záručná doba začne plynúť dňom podpisu zápisu o odstránení vád.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci plnenia záväzkov zhotoviteľa počas záručnej doby, v prípade nahlásenia poruchy diela zo strany
objednávateľa tento bezodkladne zareaguje, najneskôr do 2 hodín od nahlásenie vzniknutej vady. Za reakciu a splnenie záväzku zo
strany zhotoviteľa sa považuje výkon fyzickej kontroly diela na mieste výkonu diela. Zhotoviteľ je zodpovedný za vady, ktoré sa
vyskytnú počas plynutia záručnej doby a je povinný reklamované a uznané vady bezodkladne a bezodplatne odstrániť maximálne do
24 hodnín odo dňa nahlásenie vzniknutej vady na diele. Spôsob nahlásenia vady na diele je písomne, e-mailom alebo telefonicky. V
prípade nahlásenia vady objednávateľom telefonickým spôsobom, objednávateľ zároveň bezodkladne potvrdí takéto nahlásenie
zhotoviteľovi e-mailom.
- Objednávateľ je oprávnený z vystavenej faktúry zadržať zádržné vo výške 5% zo zmluvnej hodnoty diela na zabezpečenie riadneho a
včasného plnenia záväzkov zhotoviteľa z titulu zodpovednosti za vady diela počas trvania záručnej doby.

S pozdravom
Marta Rusnáková
Liptovské múzeum v Ružomberku

