Verejný obstarávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Naše číslo: 287/2018
Vybavuje: Ing. Soňa Zahorcseková
Telefón: 035/7693101
Email: obec@pribeta.sk

ADRESÁT :

VEC:
Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie služby
„Rozšírenie kamerového systému v obci Pribeta“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame,
že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú
ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka
s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s výzvou na predkladanie
ponúk.

S pozdravom,

V Pribete, dňa 18.5.2018

Jozef Koša, starosta obce
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Výzva na predkladanie ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov
Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre:
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
iné:
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov?

ÁNO

NIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Kontaktná osoba
Kontaktná osoba vo veciach
verejného obstarávania
tel. č.
e-mail
adresa hlavnej stránky
verejného obstarávateľa /URL/

Obec Pribeta
Hlavná 113
Pribeta
946 55
00306649
Jozef Koša – starosta obce
Ing. Soňa Zahorcseková
+421 35 76 93 101
obec@pribeta.sk
www.pribeta.sk

2. Názov zákazky
„Rozšírenie kamerového systému v obci Pribeta“
3. Druh zákazky
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov – „Zákazka s nízkou hodnotou“ na dodanie tovaru.
4. Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je montáž a sprevádzkovanie Rozšírenia kamerového systému
v obci Pribeta s počtom kamier 7 ks s prepojením na vyhodnocovacie, záznamové
a riadiace zariadenie umiestnené v miestnosti obecnej polície.
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Kamery budú umiestnené na nasledovných stanovištiach:
- Kamera č. 1 - Komárňanská ulica – monitorovanie vstupu do obce
- Kamera č. 2 – križovatka Nádražnej a Novozámockej ulice – monitorovanie
vstupu do obce a križovatky s častými dopravnými nehodami
- Kamera č. 3 – Rúbaňská ulica – monitorovanie vstupu do obce
- Kamera č. 4 – Družstevná ulica – prevencia tvorby nelegálnych skládok odpadu
v chotári obce
- Kamera č. 5 - koniec Družstevnej a Modranskej ulice - prevencia tvorby
nelegálnych skládok odpadu v chotári obce
- Kamera č. 6 – areál základných škôl – prevencia vandalizmu, ničenia obecného
majetku
- Kamera č. 7 - monitorovanie centra obce – pošta, obchodný dom Jednota –
prevencia kriminality
5. Spoločný slovník obstarávania
Predmet zákazky

CPV podľa slovníka

Bezpečnostné kamery

35125300-2 - Bezpečnostné kamery

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Je stanovená vo výške: 11.724,67 Eur bez DPH
7. Miesto a termín dodania tovaru:
Miesto dodania: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
Termín dodania: najneskôr do 60 dní od účinnosti zmluvy
8. Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo
9. Cena:
Cena tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom
bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu
zákazky.
10. Rozdelenie predmetu zákazky: NIE
11. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
12. Financovanie predmetu zákazky: Z účelovej dotácie v oblasti prevencie
kriminality zo štátneho rozpočtu a spolufinancované z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa
13. Podmienky predkladania cenovej ponuky
e-mailom
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poštou
- Uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou na poštovú adresu: Obec
Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta v lehote na predkladanie ponúk - dátum
poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť
ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo
doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností,
ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk
 Na obálke ponuky je potrebné uviesť: obálka musí byť zreteľne označená
nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: „Rozšírenie
kamerového systému“, ako aj obchodným menom a sídlom uchádzača.
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú
v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu
ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne
musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre
uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady
môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).
14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 31.5.2018, 15:00 hod.
15. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
- vyplnenú a podpísanú prílohu číslo 1 Výzvy na predkladanie ponúk pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky „Návrh na plnenie kritérií“ spolu
s podrobným rozpočtom
- doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky nie starší
ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky (výpis z obchodného /
živnostenského registra – postačuje fotokópia)
- podpísaný Návrh Zmluvy o dielo, ktorý predstavuje Prílohu č. 2 tejto výzvy,
s uvedením uchádzačom ponúkanej zmluvnej ceny za predmet zákazky
16. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
verejný obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky;
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní
požiadavku podľa tohto bodu výzvy na súťaž, bude z verejného obstarávania
vylúčený.
17. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH
18. Doplňujúce informácie:
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Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ splnomocní osobu
zodpovednú na vyhodnotenie ponúk.
Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi
úspešnému uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia
ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že
jeho ponuku neprijal.
Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
o ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám
stanovených v tejto výzve;
o sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
o ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;
o nebude predložená ani jedna ponuka.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

18.5.2018, Pribeta
Jozef Koša, starosta obce
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA
„Rozšírenie kamerového systému v obci Pribeta“
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Ponuku vypracoval, Kontakt:

Por.

Názov predmetu

Celkom v €

DPH

Cena v €

č.:

zákazky:

bez DPH

20%

s DPH:

Rozšírenie
1.

kamerového
systému v obci

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Pribeta
Spolu celkom

Príloha: Podrobný rozpočet

Dátum: .................................

Podpis: ..........................................
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Príloha č. 2
NÁVRH
ZMLUVA O DIELO
Č.

1.

ZMLUVNÉ

STRANY

1.1. Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis:
Zastúpený:
( ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)
1.2. Objednávateľ
Názov obce:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Pribeta
Hlavná 113, 946 55 Pribeta
00306649
2021029351
Jozef Koša, starosta obce

( ďalej iba ako „Objednávateľ“)
1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo
( ďalej len „Zmluva“) :

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je
2.1.1. záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa riadne a včas Dielo definované
v bode 2.2. Zmluvy, a
2.1.2. záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo
výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie (ďalej len „Dielo“): Rozšírenie kamerového
systému v obci Pribeta s nasledovným technickým popisom:
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Montáž a sprevádzkovanie Rozšírenia kamerového systému v obci Pribeta s počtom kamier 7
ks kamier s prepojením na vyhodnocovacie, záznamové a riadiace zariadenie umiestnené v
miestnosti obecnej polície.
Kamery budú umiestnené na nasledovných stanovištiach:
- Kamera č. 1 - Komárňanská ulica – monitorovanie vstupu do obce
- Kamera č. 2 – križovatka Nádražnej a Novozámockej ulice – monitorovanie vstupu do
obce a križovatky s častými dopravnými nehodami
- Kamera č. 3 – Rúbaňská ulica – monitorovanie vstupu do obce
- Kamera č. 4 – Družstevná ulica – prevencia tvorby nelegálnych skládok odpadu v chotári
obce
- Kamera č. 5 - koniec Družstevnej a Modranskej ulice - prevencia tvorby nelegálnych
skládok odpadu v chotári obce
- Kamera č. 6 – areál základných škôl – prevencia vandalizmu, ničenia obecného majetku
- Kamera č. 7 - monitorovanie centra obce – pošta, obchodný dom Jednota – prevencia
kriminality
2.2. Dielo musí byť ochránené voči poveternostným vplyvom, prírodným živlom
a náhodnému poškodeniu.
3.

ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) najneskôr do 30.9.2018.

4.

CENA DIELA

4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je:
Cena bez DPH

€

DPH

€

Cena s DPH

€

4.2. Cena Diela zahŕňa všetky náklady na vykonanie Diela.
4.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ( okrem ceny Diela) žiadne ďalšie finančné plnenie
od Objednávateľa a to ani v prípade, ak pri realizácii Diela identifikuje dodatočné náklady.
Zhotoviteľ plne zodpovedá za správnosť technického riešenia Diela, jeho funkčnosť
a spoľahlivosť.
4.4. Cena Diela je splatná až po dokončení a prevzatí Diela. Objednávateľ zaplatí dohodnutú
cenu Diela do 15 dní od prevzatia Diela.
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5.

ZHOTOVENIE DIELA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo
Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
5.2. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané,
najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo
alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
5.3. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela
Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
5.4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne
s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád.
5.5. Vybudovaná infraštruktúra (Dielo) bude po úplnom dokončení a odovzdaní majetkom
Objednávateľa.
5.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje príslušnými povoleniami
vybudovanie digitálneho kamerového systému.

6.

a licenciami pre

ZÁRUKA

6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo
bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať
požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ
zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré
vznikli počas záručnej doby.
6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní
a prevzatí Diela zmluvnými stranami.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád /poškodení Diela bez
zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje
odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 14 dní od
doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri
vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia
vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu
z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia alebo je oprávnený odstúpiť od
Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne
sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie
náhradného premetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 14 dní od uplatnenia nároku.
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6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je
vada diela neodstrániteľná.
7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
7.2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
7.3. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.
7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú.
7.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:
V ...................., dňa

Za Objednávateľa:
V Pribete, dňa

................................................

................................................
Obec Pribeta
Jozef Koša, starosta obce
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