Slovenská
národná
galéria

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
1. Názov verejného obstarávateľa: Slovenská národná galéria
Poštová adresa:
Riečna 1
Mesto:
Bratislava 1
PSČ:
815 13
IČO:
164712
IČ DPH:
SK2020829943
Kontaktná osoba:
Ing. Janka Vrbová
tel. č.:
+421 901 916 046
e-mail:
janka.vrbova@sng.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sng.sk
2. Názov zákazky
Pravidelný a operatívny servis elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Galérie Ľudovíta
Fullu v Ružomberku.
3. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných funkčných skúšok a odborných prehliadok revízií a súvisiacich servisných činností systému elektrickej požiarnej signalizácie typu Aritech FP
1216 vrátane dopravných a manipulačných nákladov súvisiacich s vykonávaním funkčných
skúšok a odborných prehliadok - revízií a súvisiacich servisných činností v objekte Galérie
Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Makovického 1, 034 01, Ružomberok.
Predmet zákazky je v členení rozsahu a lehotách stanovených vyhláškou MV SR č. 726/2002
Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej
prevádzkovania a zabezpečenie vykonania ročnej odbornej prehliadky - revízie podľa vyhlášky
MPSVaR č. 508/ 2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými plynovými zdvíhacími elektrickými,
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Predmetom zákazky je aj výmena a oprava vadných zariadení, ako aj jeho doplnenia o nevyhnutné
prvky čo vyplynie z pravidelných kontrol a údržby elektrickej požiarnej signalizácie a s tým
súvisiace dodávky a montáže opravených, alebo nových náhradných dielov vrátane dopravných
a manipulačných nákladov.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 450 EUR bez DPH, z toho predpokladaná hodnota zákazky
za pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky - revízie systému elektrickej požiarnej
signalizácie typ Aritech FP 1216 vrátane dopravných a manipulačných nákladov súvisiacich
s vykonávaním funkčných skúšok a odborných prehliadok je vo výške 3 000,00 EUR bez DPH
a náklady na nepredvídateľné servisné zásahy (ďalej len „operatívny servis“) sú vo výške 6 450
EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo/neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria pre
pravidelné funkčné skúšky a odborné prehliadky - revízie systému elektrickej požiarnej
signalizácie spolu s nákladmi na nepredvídateľné servisné zásahy bude vyšší ako predpokladaná
hodnota zákazky.
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5. Opis predmetu zákazky
Popis objektu Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku
Objekt Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku tvoria dva na seba ležiace asymetricky usporiadane
hranoly. Horný je umiestnený kolmo na dolný a jeho výrazný 15 metrový presah tvorí
signifikantný charakter budovy. V hornej časti sú výstavné priestory, v dolnej je vstup,
administratíva a dva byty. V súčasnosti sa jeden byt využíva na ubytovanie zahraničných umelcov
a druhý byt na administratívne účely. Konštrukcia je oceľová rámová.
Popis systému elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Galérie Ľudovíta Fullu.
Systém elektrickej požiarnej signalizácie nainštalovaný v objekte Galérie v roku 2013 pozostáva
z nasledujúcich komponentov:
PČ

Popis

Typ

Množstvo

1.

Ústredňa EPS ARITECH

FP 1216

1 ks

2.

Komunikátor GSM pre prenos poplachu

FVK44

1 ks

3.

Opticko dymový hlásič ARITECH

DP 2051

32 ks

4.

Opticko dymový hlásič ARITECH

DP 2061

1 ks

5.

Teplotný hlásič ARITECH

DP 2053

1 ks

6.

Tlačidlový hlásič ARITECH

DM 2000

4 ks

7.

Požiarna siréna

AS 263

2 ks

V uchádzačom ponúknutej cene za pravidelný servis - výkon mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly
elektrickej požiarnej signalizácie budú zahrnuté všetky náklady uchádzača na výkon pravidelného
servisu, vrátane cestovných nákladov. Zároveň je v cene pravidelného servisu zahrnutý aj výkon
drobných opráv, t.j. opráv s vymedzenou maximálnou dobou práce jedného (1) servisného technika
na jednu (1) hodinu pre systém elektrickej požiarnej signalizácie počas výkonu mesačnej, štvrťročnej
a ročnej kontroly, pri ktorom je možné odstrániť poruchu v systéme, alebo na prvku a/alebo ide
o dodatočné prispôsobenie funkčných nastavení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, resp. je
nevyhnutné vymeniť bežný spotrebný materiál, ktorým servisný technik disponuje.
V rámci operatívneho servisu verejný obstarávateľ predpokladá vykonanie operatívneho servisného
zásahu smerujúceho k odstráneniu poruchy na základe objednávky verejného obstarávateľa.
Identifikácia zdroja a rozsahu poruchy systému/prvku, časová náročnosť a nákladovosť odstránenia
poruchy (náklady na náhradné diely) budú špecifikované na základe diagnostického zásahu, ktorý
vykoná jeden (1) servisný technik v rozsahu jednej (1) hodiny. V jednotkovej cene za diagnostický
zásah musia byť zahrnuté všetky náklady úspešného uchádzača na vykonanie diagnostického zásahu,
vrátane ceny za jednu (1) hodinu práce jedného (1) servisného technika, vrátane cestovných nákladov.
Zároveň je v cene diagnostického zásahu zahrnutý aj výkon drobných opráv, t.j. opráv s vymedzenou
maximálnou dobou práce jedného (1) servisného technika na jednu (1) hodinu, pri ktorom je možné
odstrániť poruchu v systéme elektrickej požiarnej signalizácie a/alebo ide o dodatočné prispôsobenie
funkčných nastavení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, resp. je nevyhnutné vymeniť bežný
spotrebný materiál, ktorým servisný technik disponuje.
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Vykonanie operatívneho servisného zásahu - opravy zariadenia EPS vyplývajúceho z vykonaného
predošlého diagnostického zásahu sa uskutoční na základe verejným obstarávateľom odsúhlaseného
kalkulačného listu operatívneho servisného zásahu vystaveného uchádzačom, ktorý obsahuje najmä:
a) identifikáciu poruchy,
b) potrebný počet servisných technikov pre vykonanie opravy,
c) počet predpokladaných osobohodín servisných technikov,
d) jednotkovú a celkovú cenu práce servisných technikov,
e) špecifikáciu náhradných dielov a ich ceny, ktoré musia byť bežné na trhu,
f) cestovné náklady.
Operatívny servisný zásah predstavuje prácu servisných technikov od skutočného začatia
odstraňovania poruchy po jej odstránenie, resp. prerušenie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neakceptovať kalkulačný list predložený uchádzačom a vzniesť pochybnosti.
6. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služieb.
7. Kód CPV: 50413200-5
8. Výsledok verejného obstarávania
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej dohody o zabezpečení výkonu
pravidelných funkčných skúšok a odborných prehliadok a operatívneho servisu elektrickej
požiarnej signalizácie v objekte obstarávateľa.
9. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy
Lehota plnenia: 12 mesiacov odo dňa 04.05.2019 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
10.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu SNG.
10.2 S úspešným uchádzačom bude podpísaná Rámcová dohoda o zabezpečení výkonu servisu
elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „Rámcová dohoda“). Platobné podmienky sú
uvedené v Návrhu Rámcovej dohody, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy.
10.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej či formálnej správne
vystavená, bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry.
10.4 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
11. Podmienky účasti
11.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia
11.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Ich splnenie preukazuje uchádzač jedným zo
spôsobov, a to nasledovne:
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - scan dokladu
o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky alebo
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b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa
§ 152 ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač informuje verejného obstarávateľa
o tejto skutočnosti vo svojej ponuke. Zápis uchádzača v Zozname
hospodárskych subjektov si overuje verejný obstarávateľ v Zozname
hospodárskych subjektov vedených na www.uvo.gov.sk.
11.1.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO.
Uchádzač informuje verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti vo svojej ponuke
(Príloha č. 3). Splnenie uvedenej podmienky si verejný obstarávateľ v dostupnom
registri Osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedenom na
wwww.uvo.sk.
11.1.3 U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
Splnenie uvedenej podmienky preukáže uchádzač predložením čestného
prehlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov (Príloha č. 4).
11.1.4 Uchádzač vo svojej ponuke preukáže, že disponuje osvedčením podľa § 15 ods.
1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok
vyhradených technických zariadení elektrických a opráv vyhradených
technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia a
montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. Uvedenú skutočnosť
uchádzač preukazuje predložením scanu v tomto bode špecifikovaného
osvedčenia.
11.2. Ak uchádzač nepredloží dokumenty podľa bodu 11.1. výzvy na predloženie ponuky,
nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.
11.3. Uchádzač musí ďalej preukázať, že disponuje:
a) minimálne 1 osobou disponujúcou osobitným oprávnením podľa § 11c zákona
č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na
vykonávanie činnosti - zabudovanie do stavby, oprava a kontrola požiarnotechnického
zariadenia Aritech FP 1216,
b) minimálne 1 osobou v profesii/pozícii revízny technik s oprávnením Technickej
inšpekcie SR pre výkon činnosti elektrotechnika špecialistu - revízneho technika
s osobitným oprávnením podľa § 11c zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie činnosti - zabudovanie do
stavby, oprava a kontrola požiarnotechnického zariadenia Aritech FP 1216.
11.3.1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky v bode 11.3 predložením scanov
uvedených oprávnení a scanov zmluvného vzťahu alebo obdobných
zmluvných vzťahov (pracovno-právny vzťah) s uvedenými osobami
preukazujúcich skutočnosť, že uvedené osoby ako odborne spôsobilé sa budú
podieľať na plnení zákazky.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk tejto výzvy je najnižšia cena za celý predmet zákazky s
DPH. Uchádzač musí predložiť scan Návrhu na plnenie kritérií, t.j. vyplnenú Prílohu č. 1 tejto
výzvy podpísanú uchádzačom.
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 23.04.2019 o 13:00 hod.
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14. Miesto a spôsob predloženia ponúk
14.1 Ponuka sa predkladá v elektronickej podobe na adresu: janka.vrbova@sng.sk
14.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť: „Ponuka - Servis EPS “
14.3 V predloženej ponuke musia byť všetky dokumenty s výnimkou osvedčení, resp.
oprávnení uvedených v bode 11.3 podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na
vyššie uvedenú mailovú adresu.
14.4 Úspešný uchádzač, je povinný na základe výzvy verejného obstarávateľa pred uzavretím
zmluvy doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 15.1 a 15.2 tejto výzvy aj v listinnej
podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.
15. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
15.1 doklady/dokumenty v súlade s bodom 11. tejto výzvy.
15.2 Oscanovaný, doplnený a podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 tejto výzvy) vrátane identifikačných
údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke.
15.3 Oscanovaný, doplnený a podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača Návrh Rámcovej dohody vrátane príloh (Príloha č. 2 tejto výzvy), v ktorej
uchádzač vyplní identifikačné údaje a článok 5 Návrhu Rámcovej dohody.
Úradne overenú kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za
škodu spôsobenú podnikaním predloží až úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.
15.4 Oscanované a uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísané
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č.3
tejto výzvy).
15.5 Oscanované a uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísané
Čestné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov (Príloha č. 4).
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Ponuku uchádzač predloží v štátnom jazyku - slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka;
to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
17. Ďalšie informácie
17.1 Prípadné nejasnosti týkajúce sa opisu predmetu zákazky je možné konzultovať s kontaktnou
osobou: JUDr. Mgr. Matej Beňovič e-mail: matej.benovic@sng.sk, tel. +421905 497 594.
17.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
17.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť, ak ani jedna z predložených
ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v dokumente Informácie na predkladanie ponúk.
18. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do 30-tich dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
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19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 16.04.2019
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - Návrh Rámcovej dohody
Príloha č. 3 - Formulár čestného vyhlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
Príloha č. 3 - Formulár čestného vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov
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