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.:
+421 948 279 747
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: Odstránenie závad elektroinštalácie - Zámok Zvolen
4. Typ zákazky: služby
Spoločný slovník obstarávania:
Oprava a údržba vnútornej inštalácie budov

50700000-2

Opravy a údržba elektrických zariadení budov

50711000-2

5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je odstránenie závad elektroinštalácie na základe vypracovanej správy o odbornej
prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia a vypracovanie následnej správy o odbornej
prehliadke a odbornej skúške v objekte Slovenskej národnej galérie: Zvolenský zámok, Nám. SNP 1,
960 01 Zvolen. Správa tvorí Prílohu č.3 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom zúčastniť sa obhliadky miesta, ktorú si môžu dohodnúť
s kontaktnou osobou. Kontaktná osoba pre obhliadku: Ing. Ľubica Líšková, +421 901 916 043, zástupkyňa
riaditeľky vysunutého pracoviska, alebo Mgr. Art. Erika Trnková +421 911 405 611, riaditeľka vysunutého
pracoviska. Vzhľadom na núdzový stav, odporúčame si dohodnúť obhliadku s dostatočným predstihom.
6. Predpokladaná hodnota zákazky ( bez DPH ): 15 493,00EUR. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neprijať ponuku uchádzača, ktorá prekročí predpokladanú hodnotu zákazky.
7. Typ zmluvy a trvanie zmluvy: Objednávka. Súčasťou objednávky bude Návrh na plnenie kritéria ako
záväzná cenová ponuka.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena – Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
Celková cena zahŕňa všetky náklady uchádzača spojené s plnením zákazky potrebné na poskytnutie
služieb najmä dopravné, mzdové, režijné a iné súvisiace náklady vlastného výkonu. Uchádzač musí
predložiť Návrh na plnenie kritéria, t. j. vyplnenú Prílohu č.1 k výzve podpísanú uchádzačom.
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9. Podmienky účasti podľa §117 zákona. Podmienky účasti, ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy/
objednávky 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 preukazuje iba uchádzač, ktorý nie je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov, a to predložením čestného prehlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom
obstarávaní (Príloha č. 2 k výzve).
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 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. Uchádzač predloží aj doklad
preukazujúci zamestnanecký pomer, alebo iný právny vzťah k osobe revízneho technika.
10. 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: Odstránenie závad elektroinštalácie - Zámok Zvolen
3. Dokumenty v predloženej ponuke 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.
11. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.4.2021
Termínom predloženia ponuky sa rozumie termín jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

12. Obchodné podmienky:
1. Odstránenie závad je najneskôr do 30.6.2021.
2. Záručná lehota 24 mesiacov.
3. Splatnosť faktúry do 30 dní.
13. Obsah ponuky (uchádzač predloží):
1. Návrh na plnenie kritéria ( Príloha č.1) podpísaný uchádzačom vrátane jeho identifikačných údajov.
Ak Návrh na plnenie kritérií podpisuje osoba oprávnená konať za uchádzača, doloží splnomocnenie
podľa bodu 10.3.
2. Doklad podľa bodu 9.1 výzvy
3. Doklad podľa bodu 9.2 výzvy
4. Doklad podľa bodu 9.4 výzvy
5. Doklady podľa bodu 9.5 výzvy
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14. Vyhodnotenie ponúk:
1. Ponuke s najnižšou cenou bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Uchádzač
musí vyplniť celý Návrh na plnenie kritéria, inak bude jeho ponuka vylúčená. Ak nebude Návrh na
plnenie kritéria podpísaný a nebude k nemu priložené splnomocnenie tak ako je uvedené v bode 10.3.
Výzvy bude ponuka uchádzača vylúčená.
2. U uchádzača prvého v poradí verejný obstarávateľ vyhodnotí doklady a dokumenty preukazujúce
splnenie podmienok účasti podľa bodu 9. tejto výzvy.
3. Ak uchádzač prvý v poradí doklady a dokumenty podľa bodu 9. tejto výzvy ( tak ako je uvedené v bode
13. výzvy ) nedoručil kompletné alebo ak nesplní podmienky účasti podľa bodu 9. tejto výzvy bude
jeho ponuka vylúčená a verejný obstarávateľ bude postupovať podľa bodu 14.4. výzvy.
4. Verejný obstarávateľ vyhodnotí doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa
bodu 9. tejto výzvy u uchádzača druhého v poradí.
5. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa bodov 14.2 až 14.4. pokým nevyhodnotí úspešného
uchádzača.
15.

Doplňujúce informácie:
1. 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.
2. Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení ponúk, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponuku uchádzača neprijať, ak prekročila predpokladanú
hodnotu zákazky uvedenú v bode 6.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť 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,
4. nedostane súhlas od svojho zriaďovateľa.
5. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Formulár čestného vyhlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
Príloha č. 3 – Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške

V Bratislave, dňa 7.4.2021

Oddelenie verejného obstarávania Slovenskej národnej galérie

.............................................................
Ing. Galina Lopatová
osoba zodpovedná za VO

