Slovenská
národná
galéria

Výzva
na predkladanie ponúk
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
1.

Verejný obstarávateľ:
Slovenská národná galéria
Poštová adresa:
Riečna 1
Mesto:
Bratislava 1
PSČ:
815 13
IČO:
164712
Kontaktná osoba:
Mgr. Mária Bohumelová, PhD.
tel. č.:
+421 917 787 989
e-mail:
maria.bohumelova@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 zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Príprava a riadenie projektu k Výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19“

4.

Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služieb (nie bežne dostupná)

5.

Hlavné miesto poskytnutia služieb: SNG, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava

6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 900,- EUR bez DPH

7.

Výsledkom verejného obstarávania bude: Príprava a riadenie projektu k Výzve na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných
budov, vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os: 4.
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov.

8. Opis predmetu zákazky:
- komplexné konzultačné a poradenské služby k príprave a riadeniu projektu a podaniu žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku k Výzve, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ako aj k realizácii projektu;
- realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie vrátane projektového
hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy a stavebného dozoru;
- vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane jej kompletizácie, podania na SO;
- realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, ktoré sú predmetom projektu;
- realizáciu energetického certifikátu budovy;
- realizácia energetického auditu pred obnovou;
- zabezpečenie externého manažmentu k projektu v zmysle požiadaviek sprostredkovateľského orgánu a
podmienok Výzvy.
9.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71314300-5; 72224000-1; 79418000-7
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10. Zmluva: Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Mandátnej zmluvy medzi verejným obstarávateľom
a úspešným uchádzačom. Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá bude uzavretá v súlade s
§ 56 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu s úspešným
uchádzačom.
11. Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky sa nerozdeľuje. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky tak, ako je podrobne vymedzený v bode 8. tejto Výzvy. Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov
EÚ Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os: 4.
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
13. Podmienky účasti:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e)
Zákona. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.
Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote
zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách s DPH
15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
Dátum a čas: 4.4.2017 do 13:00
16. Miesto na predloženie ponúk: e-mailom na adresu: maria.bohumelova@sng.sk , alebo osobne: Slovenská
národná galéria, Kollárovo nám. 10, Bratislava, podateľňa.
17. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
a) identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, adresa miesta podnikania, kontaktné miesto, meno a priezvisko
kontaktnej osoby, telefón, fax, email).
b) podľa § 32 ods. 1 a 2 písm. e) doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky
c) Návrh na plnenie kritéria:

Návrh na plnenie kritéria
Kritérium:
NÁVRH CENY:
Najnižšia konečná zmluvná cena v EUR s
Cena bez DPH: ....................... EUR
DPH. Váha kritéria je 100 %.
DPH: ...................................... EUR
Cena s DPH: .............EUR

V.............................. dňa.....................

Pečiatka a podpis uchádzača:

V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.
18. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu: 31.5.2017
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