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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
1. Verejný obstarávateľ:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:

Slovenská národná galéria
Riečna 1
Bratislava 1
815 13
00164712
SK2020829943
Ing. Galina Lopatová

tel. č.:
+421 948 279 749
e-mail:
galina.lopatova@sng.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sng.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona
3. Názov predmetu zákazky: „Servis bezpečnostných systémov“
4. Typ zákazky: služby
5. Spoločný slovník obstarávania:

50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
35121000-8 Zabezpečovacie zariadenie
60000000-8 Dopravné služby

6. Opis predmetu zákazky:
Poskytovanie služieb pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných kontrol, pravidelných prehliadok,
funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a pozáručnej servisnej činnosti ochranného
systému elektrickej požiarnej signalizácie ( ďalej len „systém EPS“ ), elektrického zabezpečovacieho
systému ( ďalej len „systém EZS“ ), ochranného systému priemyselnej televízie ( ďalej len „systém PTV“ )
v objektoch Slovenskej národnej galérie.
Zákazka je rozdelená na 3 časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť zákazky.
Časť I.
Poskytovanie služieb pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných kontrol, pravidelných prehliadok,
funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a pozáručnej servisnej činnosti ochranného
systému elektrickej požiarnej signalizácie ( ďalej len „systém EPS“ ), elektrického zabezpečovacieho
systému ( ďalej len „systém EZS“ ), ochranného systému priemyselnej televízie ( ďalej len „systém PTV“ )
v objekte SNG: Kaštieľ Strážky, Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá-Strážky. Podrobný popis
obsahu kontrol jednotlivých systémov, technická špecifikácia a harmonogram je podrobne uvedený
v prílohách návrhu zmluvy č.1a), č.1b), č.2 a č.3 pre časť I.
Časť II.
Poskytovanie služieb pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných kontrol, pravidelných prehliadok,
funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a pozáručnej servisnej činnosti ochranného
systému elektrickej požiarnej signalizácie ( ďalej len „systém EPS“ ), elektrického zabezpečovacieho
systému ( ďalej len „systém EZS“ ), ochranného systému priemyselnej televízie ( ďalej len „systém PTV“ )
v objekte SNG: Zvolenský zámok, Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen a
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poskytovanie služieb pravidelných prehliadok, funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných
skúšok a pozáručnej servisnej činnosti elektrického zabezpečovacieho systému ( ďalej len „systém EZS“ ),
ochranného systému priemyselnej televízie ( ďalej len „systém PTV“ ) v objekte SNG: Galéria Ľudovíta
Fullu, Dušana Makovického 1, 034 01 Ružomberok. Podrobný popis obsahu kontrol jednotlivých
systémov, technická špecifikácia a harmonogram je podrobne uvedený v prílohách návrhu zmluvy č.1a),
č.1b), č.2 a č.3 pre časť II.
Časť III.
Poskytovanie služieb pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných kontrol, pravidelných prehliadok,
funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a pozáručnej servisnej činnosti ochranného
systému elektrickej požiarnej signalizácie ( ďalej len „systém EPS“ ), elektrického zabezpečovacieho
systému ( ďalej len „systém EZS“ ), ochranného systému priemyselnej televízie ( ďalej len „systém PTV“ )
v objekte SNG:
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 811 013 Bratislava,
Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4, 811 02 Bratislava,
Galéria insitného umenia, Cajlanska 255, 90201 Pezinok- Cajla.
Podrobný popis obsahu kontrol jednotlivých systémov, technická špecifikácia a harmonogram je podrobne
uvedený v prílohách návrhu zmluvy č.1a), č.1b), č.2 a č.3 pre časť III.
7. Predpokladaná hodnota zákazky ( bez DPH ): 63 500,- EUR
pre časť I. zákazky: 13 500,-EUR
pre časť II. zákazky: 18 800,-EUR
pre časť III. zákazky. 31 200,-EUR
8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 Obchodného zákonníka. Zmluva
sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov a bude podpísaná pre každú časť samostatne.
Predpokladaný dátum účinnosti zmlúv je 2.11.2020.
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena – Celková cena za predmet zákazky pre danú časť
zákazky v EUR s DPH. Celková cena zahŕňa všetky náklady uchádzača spojené s plnením danej časti
zákazky. Ponuky sa budú vyhodnocovať pre každú časť zákazky samostatne. Uchádzač musí predložiť
Návrh na plnenie kritéria pre príslušnú časť zákazky, t. j. vyplnenú Prílohu č.1.1 – 1.3 tejto Výzvy
podpísanú uchádzačom pre každú časť zákazky samostatne, resp. pre tú časť zákazky o ktorú má záujem.
10. Podmienky účasti podľa §117 zákona. Podmienky účasti, ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy
preukázať:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1
písm. e) zákona – uchádzač je oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Jej
splnenie uchádzač preukazuje:
a) originálom výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
b) uvedie, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona.
Zápis si overí verejný obstarávateľ v Zozname hospodárskych subjektov vedených na
www.uvo.gov.sk.
2. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f)
zákona. Splnenie uvedenej podmienky si verejný obstarávateľ overí v Registri osôb so zákazom účasti
vo verejnom obstarávaní vedenom na www.uvo.gov.sk.
3. U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
4. Uchádzač vlastní oprávnenie 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 činnosť : 1.Odborné prehliadky a odborné
skúšky, 2. Opravy; v rozsahu: Skupina E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov;
trieda: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu.
5. Uchádzač vlastní platné osobitné oprávnenie podľa čl.1 ods.14 zákona 562/2005 Z. z. ktorým sa
dopĺňa zákon č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ( § 11 zákona
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č.314/2001 Z. z.) na vykonávanie činnosti inštalácie, opravy a kontroly elektrickej požiarnej
signalizácie pre systémy EPS v daných objektoch SNG ( pre systém EPS nachádzajúci sa v časti
zákazky na ktorú uchádzač predkladá ponuku ).
6. Uchádzač vlastní osvedčenie podľa §14 a §16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na činnosť: elektrotechnik špecialista na
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia
elektrického / revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického; v rozsahu: technické
zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov / elektrické zariadenia s napätím do
1000 V vrátane bleskozvodov; objekty bez nebezpečenstva výbuchu.
7. Uchádzač vlastní platnú licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa §7 ods.1 zákona č.
473/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
8. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje
spoločne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
11. Predloženie ponúk (miesto a spôsob):
1. Ponuka sa predkladá v elektronickej podobe na adresu: galina.lopatova@sng.sk
2. Do predmetu e-mailu treba uviesť: „Servis bezpečnostných systémov“.
3. V predloženej ponuke musí uchádzač uviesť, na ktorú časť zákazky ponuku predkladá. Predložené
dokumenty musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača (ak dokumenty podpisuje nie
štatutár, ale osoba oprávnená konať za uchádzača na základe splnomocnenia, predloží v ponuke
podpísané splnomocnenie konať v mene uchádzača). Ponuky musia byť doručené v lehote na
predkladanie ponúk.
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 2.9.2020, o 23.00 hod.
Termínom predloženia ponuky sa rozumie termín jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

13. Obchodné podmienky:
1. V jednotkových cenách za jednotlivé služby sú zahrnuté všetky náklady uchádzača potrebné na
poskytnutie služieb najmä dopravné, mzdové, režijné a iné súvisiace náklady vlastného výkonu
jednotlivých služieb.
2. Maximálna výška zmluvnej obstarávacej prirážky na náhradné diely je 15%.
3. Splatnosť faktúr do 30 dní.
4. Podrobné vymedzenie obchodných podmienok je v návrhu zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 3.1 – 3.3 tejto
Výzvy.
14. Obsah ponuky (uchádzač predloží):
1. Návrh na plnenie kritérií pre príslušnú časť zákazky o ktorú má uchádzač záujem. ( Príloha č.1.1,
Príloha č. 1.2, Príloha č.1.3 tejto Výzvy ) podpísaný uchádzačom vrátane jeho identifikačných údajov.
Ak Návrh na plnenie kritérií podpisuje osoba oprávnená konať za uchádzača, doloží splnomocnenie
podľa bodu 11.3.
2. Generálne čestné vyhlásenie ( Príloha č.2.1 tejto Výzvy alebo Príloha č. 2.2 tejto výzvy pre skupinu
dodávateľov).
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 10.
tejto Výzvy bude predkladať len uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste v danej časti
zákazky alebo podľa bodu 15.4, 15.5.
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15. Vyhodnotenie ponúk:
1. Hodnotiť sa bude každá časť zákazky samostatne.
2. Ponuke s najnižšou cenou bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Uchádzač
musí vyplniť celý Návrh na plnenie kritérií, inak bude jeho ponuka vylúčená.
3. Uchádzača prvého v poradí verejný obstarávateľ vyzve, aby v lehote do 5 pracovných dní zaslal
doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 10 na jeho mailovú adresu.
4. Ak uchádzač doklady a dokumenty podľa bodu 10 nedoručí v uvedenej lehote, alebo ich nedoručí
kompletné do uplynutia vyššie uvedenej lehoty, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača druhého
v poradí.
5. Po úspešnom vyhodnotení podmienok účasti podľa bodu 10 verejný obstarávateľ vyzve úspešného
uchádzača k podpisu zmluvy a zašle mu návrh zmluvy. Ak úspešný uchádzač nedoručí podpísanú
zmluvu najneskôr do 10 pracovných dní od jej doručenia, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača
druhého v poradí na zaslanie dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa
bodu 10 na jeho mailovú adresu.

16.

Doplňujúce informácie:
1. Uchádzač zaslaním svojej ponuky vyjadruje akceptáciu zmluvných podmienok v zmysle návrhu
zmluvy, ktorý je Prílohou č. 3.1 – 3.3 tejto Výzvy.
2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti, splnil požiadavky na predmet
zákazky a najlepšie vyhovel kritériám na predkladanie ponúk verejného obstarávateľa v danej zákazke.
3. Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení ponúk, že jeho ponuku prijíma
a vyzve ho k podpisu zmluvy. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponuku uchádzača neprijať, ak prekročila hodnotu danej časti
zákazky uvedenú v bode 7.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť v danej časti zákazky, ak:
1. nedostal ani jednu ponuku,
2. ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným vo Výzve,
3. sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené.
6. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Prílohy:
Príloha č. 1.1 – Návrh na plnenie kritéria pre časť I. zákazky
Príloha č. 1.2 – Návrh na plnenie kritéria pre časť II. zákazky
Príloha č. 1.3 – Návrh na plnenie kritéria pre časť III. zákazky
Príloha č. 2.1 – Generálne čestné vyhlásenie
Príloha č. 2.2 – Generálne čestné vyhlásenie pre skupinu dodávateľov
Príloha č. 3.1 – Návrh zmluvy pre časť I. zákazky
Príloha č. 3.2 – Návrh zmluvy pre časť II. zákazky
Príloha č. 3.3 – Návrh zmluvy pre časť III. zákazky

V Bratislave, dňa 10.8.2020
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.............................................................
Ing. Galina Lopatová
osoba zodpovedná za VO

