Slovenská
národná
galéria

Výzva na predloženie ponuky
(ďalej len „výzva“)
zákazka zadávaná postupom podľa § 117 - „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní (ďalej len „zákon“).

1.

Verejný obstarávateľ:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
IČO:
IČ DPH:

Slovenská národná galéria
Riečna 1
Bratislava 1
815 13
00164712
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.

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.

Názov predmetu zákazky: „Vzduchotechnika - SNG Esterházyho palác“

4.

Typ zákazky:

dodanie tovaru

(zákazka na dodanie tovaru, služieb resp. uskutočnenie stavebných prác)

5.

CPV požadovaného tovaru, služby alebo stavebných prác:
(v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania, link na CPV: https://www.uvo.gov.sk/spolocny-slovnik-obstaravaniacpv-443.html)

6.

slovné vyjadrenie CPV

kód CPV

Klimatizačné zariadenia

42512000-8

Časti klimatizačných mechanizmov

42512500-3

Inštalovanie ventilácie a klimatizácie

45331200-8

Opravy a údržba chladiacich zostáv

50730000-1

Technické skúšky

71632000-7

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

60000000-8

Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): Predpokladaná hodnota zákazky nebola určená, daný postup podľa § 117
je zároveň aj postupom pre stanovenie PHZ.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že na predmetnú zákazku má alokované finančné zdroje v maximálnej sume 38 700 Eur s
DPH.

7.

Opis predmetu zákazky:
a) opis predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje demontáž a likvidáciu pôvodného zariadenia jedného nefunkčného okruhu vzduchotechniky
CIAT (viď. Štítok), ktoré je nefunkčné.

Oddelenie verejného obstarávania Slovenskej národnej galérie

Účinnosť dňom 01.01.2019

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového zariadenia zdroja chladu vrátane prepojenia, montáže, uvedenia do
prevádzky, vypracovanie realizačného projektu a vykonanie revízie, ktoré spĺňa tieto požiadavky:
Informácie o zariadení Zdroj chladu - 1ks:
Chladivo /GWP: R410A/2088
kg / tC02Equ: 5/9
Počet chladiacich okruhov: 1
Počet výkonových stupňov: 1
Režim štartovania: v kaskáde
Rozmery zariadenia (DxŠxV): 1044/600/1463 mm
Chladiaci výkon: 41,7 kW
Efektivita chladenia (EER): 3,45 kW/kW
Typ teplonosného média: čistá voda
Výstupná/vstupná teplota: 7,0/12,0 °C
Prietok: 1,99 l/s
Celková tlaková strata: 23,9 kPa
Stupeň zanesenia: 0,0000 (sqm-K)/kW
Priemer pripojenia: 48,3 mm
Vykurovací výkon: 53,2 kW
Efektivita vykurovania (COP): 4,39 kW/kW
Typ teplonosného média: Etylénglykol
Koncentrácia teplonos. média: 20%
Výstupná/vstupná teplota: 45,0/40,0 °C
Prietok: 2,65 l/s
Dostupný statický tlak: 84,3 kPa
Stupeň zanesenia: 0,0000 (sqm-K)/kW
Priemer pripojenia: 48,3 mm
Hladina akustického výkonu (LwA): 70 dB (A)
Hladina akustického tlaku v 1,0 m (LpA): 55 dB (A)
Príkon: 12,1 kW
Napätie: 400-3-50 V-Ph-Hz
Maximálny prúd: 31 A
Rozbehový prúd: 110 A
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Informácie o zariadení Suchý chladič - 2ks:
Rozmery zariadenia(DxŠxV): 1370/1110/1375 mm
Tepelný výkon: 29 Kw
Výmenná plocha: 79m2 (1,9%)
Kvapalina: MEG 20%
Vstupná/výstupná teplota: 50/46 °C
Prietok na vstup: 1,815 l/s
Tlaková strata: 18,6 kPa
Opláštenie: obojstranné lakované panely z pozinkovaného plechu
Výmeník:
Potrubie: meď
Lamely: hliník, 3rady - rozteč lamiel: 2,1 mm
4 priechody - vstup a výstup rovnaká strana
Vstup: 304L s/s príruba (PN16, 02A DN 40 DIN2642)
Výstup: 304L s/s príruba (PN16, 02A DN 40 DIN2642)
Objem: 10,7 dm3
Max. povolený tlak/teplota: 9bar g. / 110 °C
Ventilátor:
Počet otáčok: 550 ot/min
Ventilátor s hliníkovými lopatkami D 800 mm
Motor EC - trieda F - IP54 - 3f - 400V, 50 Hz
Príslušenstvo a doplnky:
Snímač teploty výstupnej kvapaliny namontovaný na výstup z jednotky a pripojený k skrinke
Ochranná mriežka lamel lakovaná ocel, sieťovina: 12,7 mm x 25,4 mm
b) ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa:
1.

2.

Uchádzač vo svojej ponuke preukáže, že disponuje osvedčeniami:
Osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti:
Certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi podľa zákonov č.286/2009 Z.z. §
6(3), č.321/2012 Z.z. § 5(1) a,c,d,e udelený právnickej, fyzickej osobe.
Osvedčenia pracovníkov - min. 1 osoba na činnosť:
2.1 Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. pre výkon činnosti
Stavbyvedúci.
2.2 Osvedčenie o odborných zručnostiach a znalostiach podľa zákonov č.321/2012 Z.z, č.286/2009 Z.z, č.348/2015
Z.z. a nariadenia Komisie (EÚ) č.303/2008 Všetky činnosti na zariadení s halogenovaným chladivom.
2.3 Osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z na činnosť
Elektrotechnik na riadenie činnosti podľa § 23 v rozsahu: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B-objekty
z nebezpečenstvom výbuchu, E2-zariadenia do 1000V, vrátane bleskozvodov.
2.4 Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy o BOZP podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.
2.5 Certifikát - Osvedčenie o skúške spájkovača podľa STN EN ISO 13585.
2.6 Osvedčenie 0006-IBA/2018 PZ O Ai na činnosť Osoba na opravu vyhradeného technického zariadenia plynového
skupiny A v rozsahu: Ai - chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

c) požadovaná lehota dodania: do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.
Zmluva o dielo nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády
Slovenskej republiky.
Podrobné vymedzenia zmluvných a obchodných podmienok sú uvedené v zmluve o dielo.
8. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:
SNG - Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4, 811 02 Bratislava
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9.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
1.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona.
Ich splnenie uchádzač preukáže predložením scanu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu.
Originál alebo úradne overenú kópiu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu predloží až úspešný uchádzač.
Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona uchádzač preukazuje
jedným zo spôsobov, a to nasledovne:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona - scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky alebo
1.2 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona 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.

2.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f). Splnenie uvedenej podmienky preukáže uchádzač
predložením čestného prehlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 1 k výzve).

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. 2 k výzve).

4.

Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.

5.

Ak uchádzač nepredloží dokumenty podľa bodu 9 výzvy Podmienky účasti, nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v EUR s DPH
11. Predloženie ponúk (miesto a spôsob):
Ponuka sa predkladá v elektronickej podobe na adresu:
Do predmetu e-mailu treba uviesť:

janka.vrbova@sng.sk.
Ponuka „Vzduchotechnika - SNG Esterházyho palác“.

V predloženej ponuke musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
následne oscanované a mailom doručené v lehote na predkladanie ponúk.
Úspešný uchádzač, je povinný na základe výzvy verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy doručiť doklady a dokumenty
špecifikované verejným obstarávateľom aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:

11.10.2019, 9.00 hod.

Termínom predloženia ponuky sa rozumie termín jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

13. Obsah ponuky (uchádzač predloží):
a) doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti,
b) návrh na plnenie kritéria - Príloha č. 3 k výzve,
c) tabuľka na nacenenie - Príloha č. 4 k výzve,
d) technická špecifikácia predmetu zákazky (technická špecifikácia dodávaného zariadenia),
e) doplnená a podpísaná zmluva- Príloha č. 5 k výzve.
14. Ostatné podmienky (popísať):
Požaduje sa cenová ponuka na celý predmet zákazky.
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky tak, aby si uchádzači/záujemcovia
sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača/záujemcu.
Obhliadku je možné vykonať od 7.10.2019 do 9.10.2019 v čase od 8:00 do 14:00 hod. po telefonickej dohode s pánom
Vladimírom Antošom, kontakt: 0901 916 044.
15. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do termínu: 2 (dva) mesiace od predloženia ponuky
16. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno/Nie.
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17.

Doplňujúce informácie:
a) Verejný obstarávateľ môže vymenovať minimálne 3 člennú komisiu s právom vyhodnocovať splnenie podmienok
účasti, požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky.
b) Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti, splnil požiadavky na predmet zákazky
a najlepšie vyhovel kritériám verejného obstarávateľa v danej zákazke.
c) Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť, ak:
- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti,
- nedostal ani jednu ponuku
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným vo Výzve
- návrh na plnenie kritéria uchádzača je vyšší ako 38 700 Eur s DPH,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené.
e)

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 - Formulár čestného vyhlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
Príloha č. 2 - Formulár čestného vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov Návrh Rámcovej dohody,
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria,
Príloha č. 4 - Tabuľka na necenenie,
Príloha č. 5 - Zmluva o dielo.

V Bratislave dňa ....................................

.............................................................
podpis osoby zodpovednej za VO
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