Obec Višňové
Višňové č. 33, 982 62 Gemerská Ves

VÝZVA
na predloženie ponuky podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Kamerový systém pre obec Višňové.
Výber zhotoviteľa stavebných prác.
CPV kód:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
45316210-0 - Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy
Doplňujúce predmety:
Hlavný slovník:
45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
45312100-8 - Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému
45314300-4 - Inštalovanie kabeláže
45314310-7 - Uloženie káblov
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
45314320-0 - Inštalovanie počítačovej kabeláže
71300000-1 - Inžinierske služby
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

NÁZOV PROJEKTU:
Kamerový systém pre obec Višňové.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
29 765,65 Eur bez DPH
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov:
Obec Višňové
Sídlo: Višňové č. 33
IČO: 00650161
Štatutárny orgán: Zoltán Borsodi, starosta obce
Kontakt: 047/5596438
e-mail: starosta@obec-visnove.sk
web:
www.obec-visnove.sk
Kontaktná osoba pre príjem ponúk:
EUROKONZULT, s.r.o., Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
Kontakt: 0903804008
e-mail: drahoslorinc@stonline.sk
lorinc.drahoslav@gmail.com

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Cieľom projektu je vybudovanie celoplošného kamerového systému a optických prípojok
ku kamerám vrátane centrálneho riadiaceho a záznamového zariadenia v obci Višňové. Ku kamerovému systému bude vypracovaný Bezpečnostný projekt a vyškolená osoba v obci, ktorá bude
oprávnená a zároveň poverená obsluhovať centrálne riadiace a záznamové zariadenie. Pre tento
účel bude obci doporučené aby pri výbere oprávnenej osoby dodržala princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princíp transparentnosti.
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie riešenia bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu a
bezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác a realizáciu vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie, bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.
Miesto výstavby :
kraj :
okres :
obec :
lokalita (ulica) :

Obec Višňové
Banskobystrický
Revúca
Višňové
intravilán obce

V budove obecného úradu bude umiestnené centrálne nahrávacie zariadenie a riadiace centrum kamerového systému. Od obecného úradu budú optické prípojky vedené po jestvujúcich
stĺpoch verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. Na pripojenie kamier budú použité závesné
optické káble profilu 4 a 8 vlákien k jednotlivým kamerám. V rámci projektu sa nevykonávajú
žiadne zemné práce.
Napojenie kamier na sieť ≈240V/50Hz bude riešené z obecného úradu.
Jednotlivé kamery budú snímať verejné priestranstva v obci a to nasledovne:
-

Kamera č.1 sníma únikovú cestu na Leváre
Kamera č.2 sníma centrum obce, priestor okolo kostola a námestie
Kamera č.3 sníma únikovú cestu na juh v smere na Leváre
Kamery č.4, 5, 6 snímajú Obecný úrad a okolie, prístupovú cestu k OÚ
Kamera č.7 sníma únikovú cestu na juh v smere na Chvalovú a Skerešovo.

Kamerový systém pre účely snímania verejných priestranstiev musí mať nasledovné základné parametre:
- sledovanie verejných priestranstiev,
- vymaskovanie a eliminácia zobrazenia a archivácie snímaného záznamu zasahujúceho súkromné
priestranstvá a objekty v zmysle príslušnej platnej legislatívy,
- archivácia dát na HDD záznamového zariadenia,
- selektívny prístup osôb k dátam v zmysle platnej legislatívy a miestnych predpisov,
- prístup prostredníctvom lokálnej počítačovej siete,
- prístup prostredníctvom internetu.
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KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v Opise
predmetu zákazky.
POŽADOVANÉ DOKLADY, KTORÉ MUSIA BYŤ SÚČASŤOU PONUKY:
Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.

POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ocenenie zákazky vyplnením všetkých položiek v čistom
rozpočte, ktorý je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Ceny budú uvedené v mene EUR.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v
EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“), 7 – Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry a verejného obstarávateľa.

TERMÍN ODOSLANIA VÝZVY:
Umiestnenie na webovom sídle verejného obstarávateľa:
Adresné odoslanie výzvy:

07.01.2015
08.01.2015

PREDLOŽENIE PONUKY A DOKLADOV – LEHOTA NA PREDKLADANIE A MIESTO:
Lehota na predloženie ponuky: do 15.01.2016, do 09.00 hod.
Miesto predloženia ponuky:
Uchádzači predložia ponuku výhradne v elektronickej forme na elektronickú adresu kontaktne osoby pre
príjem ponúk.
Za doručenú je považovaná ponuka v elektronickej forme so všetkými požadovanými prílohami doručená
do uplynutia lehoty na jej predloženie. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Minimálny obsah ponuky:
- identifikačné údaje uchádzača
- formulár pre určenie ponukovej ceny s vyplnenou ponukovou cenou
- ocenený rozpočet projektu
- kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
- podpísaný návrh zmluvy o dielo
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KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU:
Celková cena predmetu zákazky v Eur s DPH, vrátane všetkých vedľajších výdavkov.
Kritériá hodnotenia.
Najnižšia cena spolu s DPH

Bodové hodnotenie
100 bodov

Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritérií:
Maximálny počet 100 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov (100). Výsledná hodnota bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa
uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu
verejného obstarávania a uchováva ich 10 rokov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Zákazka bude realizovaná len v prípade, že verejný obstarávateľ získa nenávratný finančný príspevok z uvedených zdrojov. Finančné plnenie za realizáciu diela sa bude realizovať v zmysle
VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z
PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020, číslo výzvy:
12/PRV/2015.
2. Verejný obstarávateľ požaduje, že ak dodávateľ kamerového systému počas realizácie projektu
bude vytvárať nové pracovné miesto, bude pri výbere oprávnenej osoby dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti a princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a bude zohľadňovať aj uľahčenie prístupu prípadných uchádzačov z marginalizovaných rómskych komunít.
3. Verejný obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa, aby Centrum kamerového systému s monitorom
(miestnosť) bolo upravené tak, aby spĺňalo také ergonomické parametre a charakteristiky, ktoré
umožnia prístup pre všetky kategórie používateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
4. Verejný obstarávateľ v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania umožňuje, ak sa
jednotlivé položky predmetu zákazky v realizačnom projekte odvolávajú na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo
svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami.
Ak uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce nespĺňajú technické požiadavky uvedené v
SP, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou
alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce spĺňajúce príslušné normy záVýzva na predloženie ponuky
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roveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.
Zoltán Borsodi, v.r.
starosta obce
Vo Višňovom, 07.01.2016
Prílohy:
-

Realizačný projekt
Neocenený rozpočet projektu
Schematický plán
Návrh zmluvy o dielo
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Formulár pre určenie ponukovej ceny.
(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky)

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:
Sídlo podnikania:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontakt tel:
Kontakt e-mail:

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny
Cena bez
DPH

Pol.

Názov

1.

Vybudovanie kamerového systému v obci
Višňové

DPH
20%

Cena celkom
s DPH

......................................................................
(pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu)
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