VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Výzva na predkladanie ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
ÚRADNÝ NÁZOV :
ADRESA SÍDLA :
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO :

Mesto Dudince
Okružná 212/3, 962 71 Dudince
00 319 902

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA :

PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta

KONTAKTNÁ OSOBA :

Ing. Danica Rajčanová, projektový manažér

TELEFÓN :
MOBIL :
E-MAIL :

+421 45 558 33 61
+421 918 936 315
danica.rajcanova@dudince-mesto.sk

2. ZATRIEDENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA ZÁKONA :
Mesto je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3. ZDÔVODNENIE REALIZÁCIE ZÁKAZKY BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA :
Verejný obstarávateľ výber dodávateľa obstarávaných tovarov uskutočňuje podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní, a to zadaním zákazky s nízkou hodnotou, ktorá je zákazkou podľa § 5
ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, resp. predmetom zadávanej zákazky nie je
dodanie tovarov bežne dostupných na trhu, pričom tieto nie sú určené na uspokojenie jeho
bežných prevádzkových potrieb a to najmä z dôvodu, že budú dodávané na základe
jedinečných a špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa, v nadväznosti na už existujúci
kamerový systém v meste a jeho technické parametre.

4. NÁZOV ZÁKAZKY :

DOBUDOVANIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE DUDINCE

5. DRUH ZÁKAZKY :
Podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa jedná o zákazku na dodanie tovaru, ktorej
predmetom je kúpa tovaru a ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou
obstarávaného tovaru.

6. HLAVNÉ MIESTO DODANIA :
MIESTO :
KATASTER :
LOKALITA :

Dudince
Dudince
Vybraté časti zastavaného územia mesta

7. VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA :
Výsledkom verejného obstarávania je uzavretie zmluvy podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom na
jednej strane a úspešným uchádzačom ako dodávateľom na strane druhej, pričom rozsah
jednotlivých dodávok a s tým súvisiacich prác bude realizovaný na základe samostatných
verejným obstarávateľom jednotlivo vystavených objednávok súvisiacich s výškou
zabezpečených finančných prostriedkov na jednu zákazku.

8. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :
8.1.

Predmetom zákazky je dodanie tovarov vrátane činností spojených s ich umiestnením a
montážou, ktorých rozsah a parametre sú uvedené v prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk
pod názvom : Dobudovanie kamerového systému - Výkaz výmer.
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8.2.

Po dodaní obstarávaných tovarov, ich umiestnenia na určené miesta a po ukončení ich
montáže dodávateľ zabezpečí likvidáciu vzniknutých odpadov, najmä obalových materiálov
v zmysle platnej legislatívy.

9. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA ( CPV ) :
HLAVNÝ SLOVNÍK :

35125300-2

Bezpečnostné kamery

10. CELKOVÝ ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY :
10.1. Celkový rozsah obstarávaného predmetu zákazky a parametre jeho jednotlivých prvkov a
zariadení sú uvedené v prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk pod názvom : Dobudovanie
kamerového systému - Výkaz výmer.
10.2. Všetky prvky a zariadenia ponúkané uchádzačmi v ponukách musia byť plne kompatibilné
s existujúcim kamerovým systémom v meste.

11. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :
11.1. Predpokladaná hodnota zákazky :
49 999,99 EUR bez DPH
11.2. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená vypracovaným rozpočtom projektu.

12. TRVANIE ZMLUVY V MESIACOCH :
12.1. Predmet zákazky je potrebné dodať, umiestniť na určené miesta a vykonať montáž jednotlivých
prvkov a zariadení, a ukončené dielo bez vád a nedorobkov objednávateľovi odovzdať v čo
najkratšom čase.
12.2. Celková lehota na dodanie, umiestnenie a montáže obstarávaného predmetu zákazky je 1
mesiac odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami, resp. termín dodania
a ukončenia bude stanovený v tejto zmluve.
12.3. Predmet zákazky bude ukončený a odovzdaný verejnému obstarávateľovi bez vád
a nedorobkov v tzv. preberacom konaní, z ktorého bude vyhotovená zápisnica a ktorého
predmetom bude najmä kompatibilita a celková funkčnosť dodávaného predmetu zákazky
s už existujúcim a prevádzkovaným kamerovým systémom v meste.

13. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PALTOBNÉ PODMIENKY :
13.1. Predmet zákazky bude financovaný z dotačných finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR
za finančnej spoluúčasti verejného obstarávateľa ako spolufinancovanie projektu.
13.2. Fakturácia a úhrada faktúr bude vykonávaná podľa podmienok určených v uzavretej zmluve.

14. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV :
14.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti :
14.1.1. Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky
účasti musí uchádzač v ponuke predložiť doklad o oprávnení podnikať, a to predložením
kópie výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky v prípade uchádzača, ktorý je
právnickou osobou alebo predložením kópie výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej
republiky v prípade uchádzača, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom.
14.2. Každý uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar vyžadovaný verejným
obstarávateľom k preukázaniu podmienok účasti.
14.3. Nedoloženie dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky bude vyhodnotené ako
nesplnenie podmienok účasti uchádzačov a uchádzač predkladajúci takúto ponuku bude
z vykonávaného verejného obstarávania vylúčený, a to bez ohľadu na výšku ním ponúkanej
ceny za dodanie predmetu zákazky.
14.4. Odôvodnenie stanovenej požiadavky :
Verejný obstarávateľ stanovil uvedenú požiadavku na predloženie dokladu k preukázaniu
splnenia podmienok účasti v tomto prieskume trhu primerane k predpokladanej hodnote
obstarávanej zákazky a v súlade s platnou legislatívou.
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15. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK :
15.1. Verejný obstarávateľ stanovuje postup na vyhodnotenie ponúk na základe najnižšej ceny podľa
§ 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
15.2. Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny s DPH uvádzanej
v peňažnej mene EUR, resp. najnižšej celkovej ceny v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH.
15.3. Úspešný uchádzač umiestnený na 1. mieste bude ten, ktorého celková ponúknutá cena s DPH
bude najnižšia, resp. ktorého celková ponúknutá cena, v prípade neplatcu DPH, bude najnižšia.
15.4. Poradie ostatných uchádzačov bude uvedené v zostupnom poradí.
15.5. Do hodnotenia ponúk nebude zaradená ponuka toho uchádzača, ktorý uvedenie celkovú
cenu bez DPH, resp. ktorý ako neplatca DPH uvedie celkovú cenu za dodanie obstarávaného
predmetu zákazky vyššiu ako je jej predpokladaná hodnota uvedená v bode 11.
Predpokladaná hodna zákazky tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
15.6. Ak bude predložená len jedna ponuka a verejné obstarávanie nebude zrušené, bude
hodnotená len jej prijateľnosť pre verejného obstarávateľa. V prípade, že bude vyhodnotená
ako prijateľná je verejný obstarávateľa povinný v profile zverejniť odôvodnenie, prečo verejné
obstarávanie nezrušil.
15.7. V prípade rovnosti cien ponúknutých jednotlivými uchádzačmi vo svojich ponukách bude
týmto uchádzačom pridelené rovnaké poradie.
15.8. V prípade rovnosti najnižších cien ponúknutých uchádzačmi budú títo vyzvaní k predloženiu
návrhu zmluvy a následnému rokovaniu o podmienkach jej uzavretia. Úspešným uchádzačom
bude ten uchádzač, ktorý v predloženom návrhu zmluvy uvedie kratšiu lehotu na dodanie
predmetu zákazky, resp. kratšiu lehotu trvania zmluvy.

16. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :
16.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa : 20. októbra 2017 o 11 : 00 hod.
16.2. Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie na určené miesto doručenia v lehote
stanovenej na predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum jej odoslania.
16.3. Ponuky, ktoré budú doručené po uplynutí stanovenej lehoty na predkladanie ponúk sa nebudú
otvárať a zostanú u verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie.
16.4. Otváranie včas predložených ponúk sa bude konať dňa 17. júla 2017 v čase od 14:00 hod.
v sídle verejného obstarávateľa. Otváranie predložených ponúk nie je verejné.

17. MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK :
Uchádzači ponuky doručia do podateľne verejného obstarávateľa v stanovenej lehote na ich
predkladanie. Podateľňa sa nachádza v sídle verejného obstarávateľa, na adrese :
Mestský úrad Dudince, Okružná 212/3, 962 71 Dudince

18. OBSAH PONUKY :
18.1. Uchádzačom predkladaná ponuka musí obsahovať doklady uvedené v bode 14. Podmienky
účasti uchádzačov tejto Výzvy na predkladanie ponúk a bude predložená v nasledovnom
rozsahu :
18.1.1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu minimálne :
 Obchodný názov a adresu sídla alebo adresu miesta podnikania
 Identifikačné číslo
 Kontaktné údaje ( kontaktná osoba / štatutárny orgán, telefón, mobil, e-mail, atď. )
18.1.2. Doklady a dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti uchádzačov ( doklad
o oprávnení podnikať ), v čase a spôsobom stanoveným v bode 16. Lehota na predkladanie
ponúk a v bode 17. Miesto na predkladanie ponúk tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
18.1.3. Návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk nasledovne :
18.1.3.1. Uchádzač, ktorý je platca DPH :
 Cena bez DPH ............. EUR
 DPH 20 % ....................... EUR
 Cena s DPH .................. EUR
18.1.3.2. Uchádzač, ktorý nie je platca DPH :
 Celková cena .............. EUR
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 Upozornenie, že uchádzač nie je platca DPH
18.1.4. Rozpočet projektu podľa predkladanej prílohy tejto Výzvy na predkladanie ponúk s názvom :
Dobudovanie kamerového systému - Výkaz výmer, v ktorom uchádzač doplní jednotkové
ceny uvedených položiek, ich popis a parametre, ich množstvá a merné jednotky.
18.1.5. V prípade, ak sa technické požiadavky a parametre uvádzané v predkladanej prílohe tejto
Výzvy na predkladanie ponúk s názvom : Dobudovanie kamerového systému - Výkaz výmer
odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa, aby uchádzač vo svojej
ponuke ponúkol ekvivalentný výrobok – prvok alebo zariadenie alebo materiál ( ďalej len
„ekvivalent“ ), pri dodržaní nasledovnej podmienky :
18.1.5.1. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre a musí
byť kompatibilný s existujúcich kamerovým systémom v meste.
18.1.5.2. V prípade ponúkaných ekvivalentov v cenovej ponuke, musí uchádzač ako prílohu
k predkladanému Rozpočtu projektu vypracovaného podľa bodu 18.1.4. tejto Výzvy na
predkladanie ponúk predložiť aj „ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALEMTNÝCH POLOŽIEK“
s uvedením pôvodného názvu podľa predkladanej prílohy tejto Výzvy na predkladanie
ponúk s názvom : Dobudovanie kamerového systému - Výkaz výmer, s uvedením ním
ponúkaného ekvivalentu a jeho technických a úžitkových parametrov, aby verejný
obstarávateľ, resp. osoby vykonávajúce vyhodnotenie ponúk vedeli posúdiť, či tento je
alebo nie je ekvivalentom voči prvku alebo zariadeniu alebo materiálu uvádzanému v
predkladanej prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk s názvom : Dobudovanie
kamerového systému - Výkaz výmer.
18.2. Uchádzač návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk v ponuke uvedie ako cenu
podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov so zaokrúhlením na dve
desatinné miesta.
18.2.1. Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude uvedený ako celková suma
vypočítaná súčtom cien jednotlivých prvkov a zariadení podľa predkladanej prílohy tejto
Výzvy na predkladanie ponúk s názvom : Dobudovanie kamerového systému - Výkaz výmer
pri dodržaní ich parametrov, v požadovaných množstvách a merných jednotkách.
18.3. Uchádzač predkladá všetky doklady ponuky v originálnej listinnej podobe alebo ako ich úradne
osvedčenú kópiu. Vo forme kópie originálu bez úradného osvedčenia je možné predložiť
doklady, ktorých pravdivosť si môže verejný obstarávateľ overiť prostredníctvom internetu alebo
iným pre neho dostupným spôsobom, t.j. výpis z Obchodného registra SR alebo výpis zo
Živnostenského registra SR.
18.4. Každý uchádzač je povinný predložiť všetky doklady vyžadované verejným obstarávateľom
k preukázaniu splnenia podmienok účasti. Ich nepredložením uchádzač nesplní podmienky
účasti a z vykonávaného verejného obstarávania bude vylúčený.
18.5. Uchádzač ponuku predkladá v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedený adresát, odosielateľ,
názov zákazky a výrazné označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“.

19. MINIMÁLNA LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK :
Verejný obstarávateľ stanovuje dátum 31.12.2017 ako lehotu, počas ktorej sú ponuky
uchádzačov viazané, t.j. počas ktorej nie je možné ceny uvedené v predložených ponukách, ani
obsah predložených ponúk meniť.

20. ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU / PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ :
Zákazka sa netýka projektu alebo programu financovaného z fondov Európskej únie.

21. PRÍLOHY :

Dobudovanie kamerového systému – Výkaz výmer

Dudince, 13.10.2017

PaedDr. Dušan S t r i e b o r n ý
primátor mesta
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