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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Ul. Š. Moysesova č.46 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Želmíra Urgelová
Telefón: +421 456787136
Email: zelmira.urgelova@ziar.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ziar.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Doplnenie kamerového systému mesta Žiar nad Hronom
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Žiar nad Hronom - námestie Štefana Moysesa, Park Š. Moysesa - mini Zoo a
ihrisko, časť mesta Ul. Chrásteka, Ul. Dukelských hrdinov
NUTS kód:
SK03
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je optimálne riešenie pre 24 hodinový kamerový dohľad nad určeným priestorom v rámci mesta, t.j.
námestie Štefana Moysesa, Park Š. Moysesa - mini Zoo a ihrisko, časť mesta Ul. Chrásteka, Ul. Dukelských hrdinov ochrana objektov a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám, v súlade s projektom Kamerový systém mesto, miniZOO,
ihrisko. Hlavné monitorovacie pracovisko bude v budove MsÚ, oddelenie mestskej polície v Žiari nad Hronom. Na dátové
spojenie medzi objektmi a centrálou budú použité aj existujúce dátové spojenia, jeden spoj bude rádiový. Výkopové
práce pre uloženie vedení zabezpečí MsÚ. Napájanie 230V pre kamery a podporné technológie až po rozvodné skrine
zabezpečí MsÚ v súlade s popisom v projekte Kamerový systém mesto, miniZOO, ihrisko výkopové práce.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 35125300-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30231000-7, 32572000-3, 51300000-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Dodanie kamerového systému vrátane poskytnutia služieb -otočná kamera 3 ks + statická kamera 5ks
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 38 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 60

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia záujemcov podľa § 26 ods. 1 písm. a) až f) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

1/4

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. a) až f) Zákona č.25/2006 Z. z zákona o verejnom obstarávaní
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to:
1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme a že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní);
1.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní);
1.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní);
1.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní);
1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 26 ods. 2
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu (§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní);
1.6 čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou;
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. (§ 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní).
1.7 čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá nesplnenú povinnosť
vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej
podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
1.8 čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá nesplnenú povinnosť
vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má
zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
a požadovanými čestnými vyhláseniami.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3
zákona o VO za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú
má zabezpečiť.

III.1.2.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 32 ods.6 zákona o VO: povinnosť takto požadovať preukázanie
splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov vyplýva v zmysle § 100 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky stanovené v § 26 ods. 1
ZVO a ich preukázanie sa vyžaduje dokladmi podľa § 26 ods.2 ZVO.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa.
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III.1.3.

Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona
o verejnom obstarávaní Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú
spôsobilosť na predmet zákazky:
§ 28 ods. 1 písm. a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý
úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného
charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť
takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
- v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri
roky (2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dôkaz o plnení jednotlivých zákaziek uvedených
v zozname potvrdí odberateľ : ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 32 ods.6 zákona o VO:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie predmetných dokladov z hľadiska zistenia čí uchádzač je schopný plniť
požadovaný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ má za to, že predmetná podmienka účasti je primeraná vo vzťahu k
predmetu zákazky, keďže predmetom zákazky je poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie
skutočnosti, že uchádzač už v minulosti riadne a k spokojnosti zákazníka poskytoval službu, ktorú verejný obstarávateľ
obstaráva.
-v zmysle § 28 ods. 2 - doloženie platnej licencie na prevádzkovanie technickej služby ( pre inštaláciu kamerových a
zabezpečovacích systémov ) podľa zákona c. 473/2005 Z. z. v zmysle citovaného paragrafu 28 a ods. 2.
Odôvodnenie: Potvrdenie, že uchádzač realizoval zákazku na tovar obdobného charakteru k spokojnosti objednávateľa,
potvrdenie skúseností uchádzača, kvality realizovaných dodávok tovaru a
oprávnenie na montáž.
Doklady predkladané pre splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti žiadame predložiť v
origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii a musia preukazovať platnosť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna úroveň štandardov: Predložený zoznam poskytnutých služieb
musí obsahovať minimálne: - obchodné meno alebo názov odberateľa, - sídlo odberateľa, - celkovú cenu bez DPH
lehotu poskytnutia služby . Dôkaz o plnení jednotlivých služieb musí obsahovať nasledovné údaje: - identifikáciu
odberateľa (obchodné meno a sídlo) tak, aby bolo zrejmé, čí sa jedná o verejného obstarávateľa alebo inú osobu identifikáciu poskytovateľa služby -predmet zákazky - cena poskytnutej služby - termín dodania (uvedený vo forme
dátumu) - kontaktnú osobu odberateľa (titul, meno, priezvisko a tel. číslo) - dátum, podpis a pečiatku oprávnenej osoby
odberateľa . Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť min. 2 dôkazy o plnení jednotlivých služieb za predchádzajúce tri
roky, t. j. roky 2010, 2011, 2012, ktoré sa musia týkať služieb rovnakých ako je predmet tejto zákazky dodávka a
montáž kamerového systému, kde finančné plnenie pri každej z uvedených zmlúv predstavovalo v uvedenom období
minimálne 40 000,- € bez DPH. Potvrdenie o plnení zmlúv môže predložiť uchádzač podľa vzoru formulára Potvrdenie o
plnení zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov. Uchádzač musí predložiť každé potvrdenie o plnení
zmluvných zákaziek jednotlivo, za každú zmluvu na samostatnom doklade ako originál, resp. úradne osvedčenú kópiu
tohto dokladu.
V prípade, že uchádzač nevie predložiť dôkaz o plnení jednotlivých služieb za uvedené obdobie troch rokov z dôvodu, že
nebol oprávnený poskytovať uvedené služby (nepodnikal v uvedenom období), predkladá dôkaz o plnení jednotlivých
služieb za obdobie trvania svojej činnosti.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona, pričom z
uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj
spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v
bode III.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
Spis 4015/2013, Ev.č. 20321/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 05.08.2013 14:00
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IV.2.3.
IV.2.4.

Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.08.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 23.08.2013 11:00
Miesto : Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v
súlade so zákonom. Verejné otváranie časti ponúk označenej ako "Kritériá" sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote
podľa zákona. Otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" a časti ponúk označených ako "Kritériá" sa uskutoční na
adrese Mestký úrad Ul. Š. Moysesa č.46, Poschodie : zasadačka - I. poschodie, Číslo miestnosti:13.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní častí ponúk s označením "Kritéria" môže byť uchádzač
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba),sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra
alebo živnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej poštou,
faxom, elektronickou poštou alebo osobne na Mestskom úrade Žiar nad Hronom v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00
hod. V žiadosti musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, kontaktné meno a adresu, telefón,
fax a e-mailovú adresu. Žiadosť o súťažné podklady musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou
osobou na tento účel. Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť po podaní písomnej žiadosti na adrese Mestský úrad Žiar
nad Hronom č.46, 965 19 Žiar nad Hronom osobne v kancelárií č.8, I. poschodie v čase 08:00 do 14:00 hod. alebo v
termíne dohodnutom telefonicky alebo budú zaslané elektronickou poštou (e-mailom) alebo budú zaslané záujemcom
poštou.Žiadosti o súťažné podklady musia byť predložené v slovenskom jazyku. Kontaktná e-mailová
adresa:zelmira.urgelova@ziar.sk
2. Verejný obstarávateľ navrhuje dorozumievanie elektronickou formou, , t.j. e-mailom. Elektronickú komunikáciu
verejný obstarávateľ navrhuje pri poskytovaní a vysvetľovaní súťažných podkladov, pri vysvetľovaní ponuky,
prostredníctvom e-mailovej adresy zelmira.urgelova@ziar.sk, pričom záujemca potvrdí prijatie písomnosti stanoveným
spôsobom. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady v elektronickej forme, na základe e- mailovej žiadosti o
poskytnutie SP.
Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk, pri uplatnení revíznych
postupov, pri oznámení o vylúčení, pri oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk kedy sa
vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách a na
stanovené miesto.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.07.2013
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