OBEC ZÁHORSKÁ VES
Obecný úrad Záhorská Ves, Hlavná 29, Záhorská Ves 900 65
IČO: 00305219, telefón: +421 347780385

e-mail: urad@zahorskaves.sk

Verejné obstarávanie Výzva na predloženie cenových ponúk
Zákazka nebežného charakteru

na zabezpečenie služieb "Rozšírenie kamerového

systému v obci

Záhorská Ves" v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona Č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.ldentifikácia obstarávatel'a:
Názov: Obec Záhorská Ves
Sídlo: Hlavná 29, Záhorská Ves 900 65
Kontaktná osoba:
Telefón: +421 34 7780385

Fax: +421 34 7780 211
Email: urad@zahorskaves.sk
IČO: 00305219
DiČ: 2020343768

2.Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru obstarávaná postupom zadávania zákazky podľa § 117
zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3.Názov zákazky: Rozšírenie súčasného kamerového systému v obci Záhorská Ves
4.Predpokladaná hodnota zákazky: 10416,67 Eur (cena bez DPH).
S.Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Záhorská Ves, Obecný úrad Záhorská Ves, Hlavná 29,
90065 Záhorská Ves.
6.0pis predmetu zákazky: Predmetom zadávanej zákazky je rozšírenie stávajúceho kamerového
systému, založeného na kamerovom
preto plne kompatibilný

systéme MLK Molekula. Dodávaný softvér aj hardvér musí byť

so stávajúcim systémom.

Opis predmetu obstarávania

- rozsah prác

a dodávok, je uvedený v prílohe č.l tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

7. Podmienky účasti záujemcu:
- Predloženie cenovej ponuky podľa prílohy Č. 1 tejto výzvy.
- Oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky v zmysle podmienok

na prevádzkovanie

technickej

služby v rozsahu činnosti podľa § 7 ods.l zákona Č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.
-Platný živnostenský list - originál alebo overená kópia alebo iný doklad oprávňujúci

podnikať v danej

oblasti podľa § 7 ods. 1 zákona Č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Originál alebo overená
kópia nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
- Certifikát pre inštaláciu a servis kamier od slovenského distribútora.
- Certifikát technologického

partnera systému Molekula

od jeho výhradného

distribútora

a potvrdené minimálne 3 funkčné inštalácie systému MLK Molekula, opčne na potvrdenom

liste.

- Dodávané kamery musia byť plne podporované

v už existujúcom

profile, nie iba ONVIF (plná podpora doložená v technickom
- Certifikát NBU (Národného

S.Spôsob stanovenia

bezpečnostného

systéme Molekula v plnom

liste kamery od jeho výrobcu).

úradu) pre použitý softvér Molekula v lP riešeniach.

ceny:

- V zmysle zákona o cenách NR SR Č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov sa považujú ceny
uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne.
- Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 5 zákona o cenách.
- Ceny budú vyjadrené v eurách a budú platné počas trvania zmluvy.
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení
navrhovaná zmluvná cena bez DPH sadzba DPH a výška DPH navrhovaná zmluvná cena celkom
vrátane DPH.
- Ak nie je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom a
súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
- Cenu za vybudovanie

kamerového

systému žiadame stanoviť položkovite v štruktúre:

názov

položky, cena bez DPH/1 ks, sadzba DPH/1 ks, cena s DPH/1 ks, cena celkom bez DPH/ks, uneplatcov
DPH celková cena.
- Cenovú ponuku predložiť vo forme rozpočtu za jednotlivé

9.Rozdelenie predmetu
10. Kategória služby:

zákazky na časti: Nie.

podľa zákonu č. 343/2015 Z. z.

11. Možnosť predloženia
variantných

položky a cenu diela ako celku.

variantných

riešení:

Verejný obstarávateľ

neumožňuje

predloženie

riešení.

12. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: do 20. 03. 2018.
13. Dôvod vylúčenia ponuky: Ak uchádzač nepredloží
uchádzač v ponuke kladie podmienky,
14.Lehota a miesto na predkladanie

platné doklady podľa bodu

ktoré sú pre verejného obstarávateľa

Č.

7 tejto výzvy. Ak

neprijateľné.

ponúk: Ponuku predložte v lehote na predkladanie

ponúk do:

14.02. 2018 do 15.00 hod. Na adresu: Obec Záhorská Ves, Obecný úrad Záhorská Ves, Hlavná 29,
90065 Záhorská Ves. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Označenie obalu s ponukou:
Adresa verejného

obstarávateľa

Adresa uchádzača "NEOTVÁRA T", "Rozšírenie súčasného

kamerového systému v obci Záhorská Ves".
lS.0tváranie

ponúk: 15.02. 2018 o 13.00 hod. Obecný úrad Záhorská Ves, Hlavná 29, v kancelárii

starostu. Kritériá na vyhodnotenie

ponúk: Verejný obstarávateľ

ponúk zadávanej zákazky jediné kritérium:
16. Kritériá na vyhodnotenie

17. Informácia,
Nevyhradená

či je zákazka vyhradená

predložených

najnižšia cena.

ponúk: Verejný obstarávateľ

ponúk zadávanej zákazky jediné kritérium:

zvolil pre vyhodnotenie

zvolil pre vyhodnotenie

predložených

najnižšia cena.

pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:

18. Ďalšie informácie: Pracovný čas podateľne verejného obstarávateľa
štvrtok od 08.00 hod. do 15.00 hod.
Dátum: 30.01.2018

je pondelok, utorok, streda,

príloha Č. 1
Položka
1.

Popis
Otočná lP Kamera plne kompatibilná

Počet kusov
v plnom profile

3

(nie len ONVIF) s už nasadeným systémom Molekula
MLK (kompatibilita

- potvrdenie

certifikátom)

2.

Príslušná sieťová infraštruktúra na zabezpečenie chodu
kamier (podľa potreby, WiFi - SGhz a optika/metalika)

1

3.

Pomocný materiál a služby nevyhnutné

1

4.

sprevádzkovanie diela
Zaškolenie obsluhujúceho

personálu

na

1

