Výzva

na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
I.

II.
III.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Ústav pamäti národa
Miletičova 19,
P. O. BOX 29,
820 18 Bratislava
IČO: 37 977 997
DIČ: 2021736365
IČ DPH: nie je platca DPH
e-mail: mikle@upn.gov.sk
kontaktná osoba: Peter Mikle,
č. tel.: +4212 55 57 17 64
Druh zákazky:
Obstaranie tovaru a služieb s tým spojených (montáž, doprava).
Názov zákazky:
Dodanie a montáž archívnych regálových systémov.
Kódy CPV:
30191100-5 Archivačné/Registračné zariadenie
45255400-3 Montážne práce,
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

IV.

Predmet zákazky:
Verejný obstarávateľ plánuje obstarať archívne regálové systémy, ich dopravu a montáž od
dodávateľa, ktorý je k tomu oprávnený.

V.

Podrobnejšia špecifikácia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ žiada oceniť dodanie a montáž pohyblivých a statických regálových
archívnych systémov v priestoroch Archívu ÚPN so sídlom Miletičova 7, Bratislava
(budova Saleziánov).
Pohyblivý regálový systém – navrhnúť a vytvoriť mobilný regálový systém pre archívny
materiál uložený primárne v archívnych škatuliach (110x350x260 mm typ II/350)
v miestnosti s rozmermi 10,85x4,02 m so svetlou výškou 3,07 m. Požiadavka na minimálnu
nosnosť na policu mobilného regálového systému je 55 kg. Preferovaný materiál mobilného
regálového systému je kov. Povrchová úprava mobilného regálového systému musí byť
nekorozívna s možnosťou jednoduchej údržby pri čistení. V uvedenom priestore depotu je
požiadavka na vytvorenie mobilného regálového systému pre minimálne 500 (bm) bežných
metrov archívneho materiálu.
Statický (stabilný) regálový systém – navrhnúť a vytvoriť stabilný regálový systém pre
archívny materiál uložený primárne v archívnych škatuliach (110x350x260 mm typ II/350)
v miestnostiach s rozmermi:
 manipulačný priestor č. 3 – 3x1,5m so svetlou výškou 3m
 manipulačný priestor č. 4 – 6,4x3,9m so svetlou výškou 3,07m
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manipulačný priestor č. 5 – 3,89x4,02m so svetlou výškou 3,07m

Požiadavka na minimálnu nosnosť na policu stabilného regálového systému je 55 kg.
Preferovaný materiál stabilného regálového systému je kov. Povrchová úprava stabilného
regálového systému musí byť nekorozívna s možnosťou jednoduchej údržby pri čistení.
V uvedenom priestore depotov je minimálna požiadavka na vytvorenie stabilného
regálového systému nasledovná:
 manipulačný priestor č. 3 – 3x1,5m so svetlou výškou 3m – 50 bežných metrov
 manipulačný priestor č. 4 – 6,4x3,9m so svetlou výškou 3,07m – 65 bežných
metrov
 manipulačný priestor č. 5 – 3,89x4,02m so svetlou výškou 3,07m – 95 bežných
metrov
Predpokladaný termín dodania t. j. termín dodania už aj s montážou a uvedením do
prevádzky je najneskôr do 20. septembra 2021.
Vzhľadom na atypickosť priestorov Archívu ÚPN je na predloženie cenovej ponuky
nevyhnutná osobná obhliadka priestorov, v ktorých má byť obstarávaný predmet umiestnený
resp. montovaný.
Nevyhnutná obhliadka priestorov je možná v čase od 09:00 do 15:30 v dňoch pondelok až
piatok na adrese Miletičova 7, Bratislava, vhodné je dohodnúť si obhliadku vopred
s kontaktnou osobou (kontaktná osoba: Peter Mikle, e-mail: mikle@upn.gov.sk,
č. tel.: +4212 55 57 17 64)
Ďalšie požiadavky na služby, ktoré musia byť zahrnuté v cene sú:
 Doprava, vynáška na miesto dodania a montáž celkového systému.
VI.

VII.
VIII.

IX.

Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť
Cenová ponuka sa vyhodnocuje ako celok, t. j. výdavky na obstaranie celého predmetu
obstarania. Nie je možné predložiť cenovú ponuku na časť zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 22 000 € bez DPH, 26 400 € s DPH, verejný
obstarávateľ nie je platcom DPH
Lehota na predkladanie cenových ponúk:
a) Do dňa 12.7.2021 do 14,00 hod.
b) Doručenie elektronicky na emailovú adresu: mikle@upn.gov.sk
c) Do predmetu e-mailu uviesť pojem „NEOTVÁRAŤ“ cenová ponuka.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
e) Cenová ponuka
 neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača
Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti dodávateľom vystavenej faktúry najneskôr do 14 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Finančné prostriedky sú
prostriedkami štátneho rozpočtu.
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X.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
Najnižšia cena celkom za dodanie a montáž archívnych regálových systémov.
b) Spôsob hodnotenia kritérií :
Cena predmetu zákazky sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:
Nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia celková cena, vyhodnotenie ponúk
sa bude hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé
miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka,
ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

XI.

Podmienky účasti podľa § 117, ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy
preukázať sú:
§ 32 ods. 1 písm. oprávnenosť dodávať tovar, výpis z obchodného registra,
e)
uskutočňovať stavebné práce predkladá uchádzač len
alebo poskytovať služby
v prípade, že informácia nie je
verejne dostupná
§ 32 ods. 1 písm. informácia, že nemá uložený čestné vyhlásenie, že dodávateľ
f)
zákaz účasti vo verejnom nemá uložený zákaz účasti vo
obstarávaní potvrdený konečným verejnom obstarávaní,
rozhodnutím v SR alebo v štáte v prípade, že uvedená
sídla, miesta podnikania alebo informácia nie je verejne
obvyklého pobytu
dostupná
§ 40 ods. 6 písm. konflikt záujmov podľa § 23 čestné vyhlásenie dodávateľa,
f)
nemožno
odstrániť
inými že nie je v konflikte záujmov
účinnými opatreniami
v predmetnom verejnom
obstarávaní
§ 11
V prípade povinnosti byť výpis z verejného zoznamu
zaregistrovaný
v Registri registra verejného sektora
partnerov verejného sektora

XII.

Lehota viazanosti ponúk:
do 31.08.2021

XIII.

Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude
všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s úspešným
uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

XIV.

Ďalšie informácie:
Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať
námietky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú
uchádzači písomne vyrozumení. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným
obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi bude uskutočňované iba v štátnom
(slovenskom) jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z
predložených ponúk, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila, alebo ak všetky
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ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel
vyčlenené. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

V Bratislave dňa 28.06.2021
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