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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Drevený šindeľ (červený smrek)“
- 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
Zákazka je rozdelená na časti:
ČASŤ ČÍSLO 1: drevený šindeľ - 100 m2
ČASŤ ČÍSLO 2: drevený šindeľ - 385 m2
Predmetom je dodanie materiálu opravu striech objektov ľudovej architektúry - drevený šindeľ zo smrekové dreva z červeného
smreku (smrekovec opadavý).
Termín dodania v prípade uzatvorenia zmluvy najskôr - 4.12.2020 a najneskôr do 15.12.2020.
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.
V prípade akýchkoľvek nejasností v súvislosti s podmienkami uzatvorenia zmluvy na časť 1 alebo časť 2 predmetu zákazky sa môže
uchádzač obrátiť na verejného obstarávateľa telefonicky na č. 0905/544 014 v pracovných dňoch od 8,00 do 14,30 hod alebo
prostredníctvom modulu na vysvetlenie v rámci systému www.ezakazky.sk.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

44112510-6 Šindle

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 je dodávať tovar, ktorý je predmetom 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.
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 tovaru, nevystavovaného tovaru, nepoužívaného tovaru vrátane dopravy do MKD vo Vychylovke.
Verejný obstarávateľ bezpodmienečne požaduje dodanie ručne štiepaného šindľa, ktorý je opracovaný ručne strúhaním. V žiadnom
prípade sa nesmie použiť strojne rezaný, pílený a hobľovaný šindeľ.
Materiál na 1m2 / 28 ks (prekrytie 10 cm)
šindeľ rozmer dĺžka/ šírka / hrúbka: 500 mm x100 mm x27 mm
množstvo - celkom 485 m2 / tj cca 13.580 ks rozdelením na časti 1 a 2:
časť 1 - 100 m2
časť 2 - 385 m2
Vzhľadom na predĺženie životnosti nového štiepaného šindľa žiada verejný obstarávateľ dodanie 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).
Je možná kombinácia cenovej ponuky s iného rozmeru šindľa inej príbuznej veľkosti (+- 10 cm) za predpokladu, že dodávateľ predloží
vo svojej ponuke dohromady dodanie cca 100 + 385 m2, rozmer však musí byť jednotný pre celý predmet zákazky (alebo jej časť)
aby sa nestalo, že bude dodaný v rôznych veľkostiach a nepoužiteľný na väčšiu plochu strechy pre rôznorodosť veľkostí.
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 dopravu a vykládku šindľov.
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.
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
ČASŤ ČÍSLO 1: drevený šindeľ - 100 m2
Predpokladaná hodnota bola určená na 2966.67 Eur bez DPH.
ČASŤ ČÍSLO 2: drevený šindeľ - 385 m2
Predpokladaná hodnota bola určená na 10780.00 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 30.11.2020 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Drevený šindeľ (červený
smrek)“. 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 tovaru
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 materiálu, dopravy a zabezpečenia vykládky na mieste plnenia
MKD – Nová Bystrica Vychylovka.
Plnenie predmetu zákazky môže byť rozdelený na časti v závislosti od podmienok výzvy uvedených v odst. č. 13 tejto výzvy.
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 časť 1
- 1.1. Celková cena bez DPH
- 1.2. Sadzba DPH
- 2. Celková cena s DPH za časť 2
- 2.1. Celková cena bez DPH
- 2.2. 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. a 2. Celková cena s DPH (s výpočtom vlastnej cenovej ponuky - tj celková cena bez DPH s
napočítaním sadzby DPH platnou v krajine kde je uchádzač platiteľ DPH) a na skutočnosť, že je neplatiteľom DPH v SR, upozorní v
ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
- 1. Celková cena s DPH za časť 1
- 1.1. Celková cena bez DPH
- 1.2. Sadzba DPH
- 2. Celková cena s DPH za časť 2
- 2.1. Celková cena bez DPH

- 2.2. Sadzba DPH
Pre úspešné vyhodnotenie elektronickej ponuky musí ponuka obsahovať:
1. Návrh na plnenie kritérií - generovaná elektronickým systémom.
2. Vyplnená - Príloha č. 1 - Návrh Kúpnej zmluvy 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).

13. Doplnujuce informacie
Zálohová platba na dodanie tovaru nie je prípustná. Platba bude realizovaná až na základe faktúry po dodaní tovaru. Minimálna
splatnosť faktúry je 15 dní.
UPOZORNENIE:
1) Podmienky uzavretia zmluvy pre časť 1:
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.
2) Podmienky uzavretia zmluvy pre časť 2:
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 a zároveň
nebude možné zabezpečiť realizáciu inej zákazky verejného obstarávateľa - 2020ZNH009 - Výmena strešnej krytiny na objekte ľudovej
architektúry - usadlosť u Poništa pre nepriaznivé snehové podmienky do 4.12.2020 (viď
https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=71628995 ).
Z toho dôvodu zmluva s víťazným uchádzačom môže byť podpísaná najskôr 4.12.2020 v prípade plnenia celého predmetu zákazky.
V prípade iba čiastkového plnenie predmetu zákazky (dodanie len časti 1) je podpis zmluvy je možný ihneď po skončení realizácie
zákazky 2020ZNH009 - Výmena strešnej krytiny na objekte ľudovej architektúry - usadlosť u Poništa.
V prípade, ak verejnému obstarávateľovi neostatnú v rozpočte finančné prostriedky na dodanie šindľa v zmysle podmienok tejto výzvy
výsledok z tohto prieskumu trhu nezakladá povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý
predložil najlepšiu cenovú ponuku.
Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov Kúpnu zmluvu (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.
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 priamo v rozhraní tejto v systéme www.ezakazky.sk
Svoje otázky k vysvetleniu súťažných podkladov záujemcovia môžu zasielať najneskôr 3 pracovné dni pred lehotou na predkladanie
ponúk.
Dôvody na zrušenie súťaže:
Ak nebude predložená ani jedna ponuka.
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

