Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby
Verejný obstarávateľ : OBEC HYBE
Zákazka : Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku,
ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona je bežne nedostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona
je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby, ktorej postup zabezpečenia je
definovaný v § 117 Zákona
Č. j. : 530/2017

1.

V Hybiach 14.09.2017

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Hybe
Sídlo organizácie : Obecný úrad, Hybe č. 2, 032 31 Hybe
Zastúpená :
Martin Piovarči, starosta obce
E – mail :
hybe@hybe.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie a styk so záujemcami :
Osoby oprávnené konať za objednávateľa
vo veciach zmluvných aj technických: Martin Piovarči, starosta obce, 0905 292 557
Kontaktná osoba pre zabezpečenie prieskumu trhu: Dana Kičinová
Adresa: Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com

2. Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby. Výsledkom prieskumu bude zmluva s peňažným
plnením. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.
35125300-2 Bezpečnostné kamery
Rozsah predmetu zákazky je určený výkazom výmer.

3. Názov zákazky s nízkou hodnotou : „Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe“
4. Miesto stavby: intravilán obce Hybe, popis objektov a zariadení na ktorých budú umiestnené
kamery je vyznačený v situácii z katastrálnej mapy, ktorý tvorí prílohu č.3 súťažných podkladov
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez jeho delenia a bez variantných
riešení.
Predpokladaná hodnota zákazky: cena bez DPH je 16 505,35€.
6. Obhliadka miesta: v prípade dodania predmetu zákazky ohliadku verejný obstarávateľ
neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miest inštalácie kamerového systému, aby
si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu a
spracovanie ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou znáša záujemca. Pre záujemcov, ktorí
prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce p.
Martin Piovarči, tel. kontakt : 0905 292 557.
7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby „Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe“,
podľa spracovaného výkazu výmer.
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Jedná sa o rozšírenie existujúceho kamerového systému v obci Hybe o kamery podporujúce
snímanie s využitím infračerveného osvetlenie s prenosovou sústavou signálu, ktoré zabezpečia
kontinuálne monitorovanie a záznam z navrhnutých exponovaných lokalít obce.
Existujúci riadiaci softvér (Axxon Next od firmy AxxonSoft) je nainštalovaný na záznamovom
počítači, ktorý je umiestnený v budove obecného úradu. Software zabezpečuje záznam počas 24
hod / 7 dní.
Parametre záznamového počítača (Intel Xeon W3550 3,07 GHz, 12 GB RAM, systémový disk
HDD 1TB, disk pre záznam HDD 2TB). Nový dodávateľ zabezpečí kompletnú montáž kamier na
vybrané miesta podľa projektu. Pre obsluhu kamerového systému je potrebné zaškoliť správcu
súčasného kamerového systému (táto služba nie je samostatne uvedená vo výkaze výmer
ale musí byť zahrnutá v celkovej cene zákazky).
Odovzdanie kamerového systému do prevádzky je plne funkčný záznamový počítač so všetkými
naištalovanými kamerami, ktorý je umiestnený v budove obecného úradu, starostovi obce a
správcovi kamerového systému (Ing. Peter Lehotský – poslanec OcZ).
Nové rozšírenie spočíva v inštalácii kamerového systému na objektoch: požiarnej zbrojnice,
kultúrnom dome, obecnom úrade, objekte predajne mäsa, budove základnej a materskej školy,
dvoch bytových domoch, dome smútku a na stĺpe v „hornej časti obce“ spolu 10 kamier.
V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo v iných dokumentoch
uvedená konkrétna značka/typ/výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky
v rovnakej alebo vyššej kvalite, nesmie to mať vplyv na zhoršenie požadovaných technických
parametrov výrobkov resp. materiálov výkazu výmer. Konečné posúdenie rovnocennosti
ekvivalentného návrhu je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa (prihliada sa na
funkcionalitu, prevádzkovú výdrž, spokojnosť, požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky).
Použite ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie, zníženie kvality
alebo zmeny ceny predmetu zákazky.
Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov
materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude mať
verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne
výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky
/tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. Všetky materiály a
technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so
zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súčasťou predmetnej služby, bude aj dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie skutočného
vyhotovenia, pozostávajúcej zo situácie umiestnenia kamerového systému a popisom inštalovaných
zariadení, vrátane technických špecifikácií zariadenia a požiadaviek na ich prevádzku (technická
správa).
8. Zdroj finančných prostriedkov: „Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe“, bude financované
z účelovej dotácie Ministerstva vnútra SR aj so spoluúčasťou obce.
9. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky:
Dĺžka doby realizácie stavby je maximálne : do 40 kalendárnych dní
Termín začatia – predpoklad : 10/2017
Termín ukončenia : najneskôr do 15.11.2017
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10. Podmienky získania a poskytovania súťažných podkladov:
Súťažné podklady, resp. ich vysvetlenie, môžete získať na adrese:
Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Lipovský Hrádok, tel. kontakt: 0910955456, email :
dana.kicinova@gmail.com. Záujemca doručí žiadosť emailom, poštou, resp. osobne.
Súťažné podklady budú zároveň zverejnené na web stránke obce Hybe, odkiaľ si ich môže
záujemca prevziať.
11. Oprávnení uchádzači – podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky min. troch záujemcov, o ktorých vie z vlastných
skúseností, že sú držiteľmi oprávnenia na poskytnutie predmetnej služby.
Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku musia byť zapísaní v obchodnom alebo živnostenskom
registri SR resp. v inom registri a v ňom zapísané oprávnenie na poskytnutie predmetnej služby
v zmysle platných predpisov.
Verejný obstarávateľ u uchádzačov si na základe identifikačného čísla (IČO) overí, túto podmienku
v databáze Obchodného alebo živnostenského registra. V prípade, že verejný obstarávateľ zistí,
že uchádzač takýmto oprávnením nedisponuje, bude tento uchádzač z vyhodnotenia vylúčený.
12. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku. Ponuky
sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale poštou, osobne alebo kuriérom v termíne
do : 29.09.2017 do 11:00 hod. miestneho času.
Adresa doručenia : Obec Hybe, 032 31 Hybe 2.
Označenie obálky ponuky :
- Adresa doručenia
- Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
- Označenie : „Prieskum trhu – Neotvárať“
- Označenie heslom : „Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe“
13. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a.) Návrh ceny – cenová ponuka podľa vzoru prílohy č.1., t.j. cena musí byť uvedená bez
DPH, DPH20% a s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke.
V návrhu na plnenie kritéria uvedie uchádzač aj telefonický a emailový kontakt, zodpovednú
osobu za prieskum trhu, identifikačné údaje a tento návrh musí byť podpísaný uchádzačom
b.) Ocenený výkaz výmer – Rozpočet
14 . Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa v termíne od 29.09. do
2.10.2017 na adrese Obecného úradu v Hybiach.
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia:
Vyhodnotenie vykoná starosta obce a jediným kritériom je cena.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti, požiadavky na
obsah ponuky v súlade s bodom 11/ a 13/ tejto výzvy.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
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Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria: Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené
prvé poradie – úspešný uchádzač. Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky
ponúknutej celkovej ceny (druhé poradie, atď.) a budú kvalifikované ako neúspešné.
Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky na ich emailovú adresu odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia.
16. Podmienky verejného obstarávateľa:
a.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp. účasťou
na ohliadke miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
a to bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa
v zmysle súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania – prieskumu.
b.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden
uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám
určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž
vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo ak bude predložená iba jedna ponuka
c.) Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
17. Zmluvný vzťah – výsledkom prieskumu trhu bude uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.
- Verejný obstarávateľ odošle návrh zmluvy o dielo úspešnému uchádzačovi na
pripomienkovanie a starosta obce telefonicky dohodne s úspešným uchádzačom súčinnosť s
podpisom zmluvy.
- Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou
úspešného uchádzača.
- Zmluva bude uzatvorená v súlade s §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného
uchádzača. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií povinný zverejniť uzavretú zmluvu o dielo. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy
doloží originál dokladu na oprávnenie poskytnúť požadovanú službu
- Záruka na služby : bude 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela
- Cenu za zhotovenie diela zaplatí verejný obstarávateľ na základe jednej faktúry, ktorú zhotoviteľ
doručí objednávateľovi a to za dielo skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak
bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá starostom obce a dátum
prevzatia bude potvrdený jeho podpisom. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác.
- Preddavok objednávateľ neposkytne a splatnosť faktúr je stanovená do 14 dní.
- Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zisťovací protokol potvrdený starostom obce. Verejný obstarávateľ skontroluje
údaje, uvedené vo faktúre do 3 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže
objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru
k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- Úhrada faktúry bude zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí celej zákazky - rozšírenia
kamerového systému starostom obce.
- Verejný obstarávateľ bude požadovať v zmluve, aby úspešný uchádzač sa zaviazal strpieť
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, kedykoľvek počas
platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku, a to oprávnenými osobami a taktiež
poskytnúť potrebnú súčinnosť.
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-

Zmluva je platná dňom podpisu, musí byť zverejnená na web stránke obce podľa osobitných
predpisov a účinnosť nadobudne deň po jej zverejnení.

18. Platnosť ponuky uchádzača – lehota jej viazanosti je stanovená do 30.11.2017.

Schválil: Martin Piovarči, starosta obce

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

Vypracoval: Dana Kičinová

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

Súťažné podklady tvorí :
a.) Výzva na predloženie ponuky
b.) Príloha č. 1 – Identifikačné údaje
c.) Príloha č. 2 - Výkaz výmer
d.) Príloha č. 3 – Situácia v pdf. mapa obce s navrhovaným umiestnením kamerového systému
Predpoklad – harmonogram VO a poskytnutia služby :
a.) Verejné obstarávanie – prieskum trhu : 09 až 10/2017
b.) Zverejnenie na web stránke obce: 19.09.2017
c.) Odoslanie výzvy min. trom záujemcom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa
19.09.2017
d.) Možnosť požiadať resp. si prevziať súťažné podklady z web stránky obce: od zverejnenia výzvy do
termínu predloženia ponuky do 29.09.2017
e.) Predloženie ponuky: 29.09.2017 do 11:00 hod.
f.) Otváranie ponúk neverejné – predpoklad : 29.09.2017 až 02.10.2017.
g.) Vyhodnotenie a elektronické oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom: do 03.10.2017
h.) Rokovanie o podmienkach a podpise zmluvy : predpoklad do 06.10.2017
i.) Zverejnenie zmluvy v zmysle platných predpisov: po podpise zmluvy
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