
MESTSKÝ ÚRAD 
ŽIAR NAD HRONOM 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
v súlade § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

„Rozšírenie mestského kamerového sledovacieho systému mesta 
Žiar nad Hronom." 

1. Identifikácia ve re jného obstarávateľa 
Názov : Mesto Žiar nad Hronom IČO: 00321125 

S í d l o 
Obec (mesto) : Žiar nad Hronom PSČ; 965 19 
Ulica : Štefana Moysesa Číslo : 46 
Verejný obstarávate!' podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa pre styk s uchádzačmi: Ing. Iveta Vájová, pre veci technické 

Ing. Róbert Šiška 
e-mai l : iveta.vaiova@ziar.sk. robert.siska@ziar.sk 
Telefón : 045/6787136, 045/6787172 
Fax: 045/6787155 

2. Predmet zákazky: „Rozšírenie mestského kamerového sledovacieho systému mesta Žiar nad 
Hronom." 

Slovník spoločného obstarávania : Hlavný slovník (CPV): 35125300-2 - bezpečnostné kamery, 
30231000-7 - monitory a konzoly, 32572000-3 - komunikačný kábel, 51300000-5 - inštalácia 
komunikačných zariadení. 

Opis predmetu obstarávania : Zariadenie CCTV umožňujúce z jedného miesta sledovanie rôznych 
dejov vo vopred určených verejných priestoroch mesta. Zariadenie zvyšuje úroveň ochrany vybraných 
verejných priestorov, pretože sprostredkúva vizuálne informácie z dôležitých verejných priestorov 
v reálnom čase. Súčasne je vykonávaný záznam, ktorý bude poskytnutý v prípade potreby spätnej 
informácie činnosti a pohybe osôb pred snímacími zariadeniami. Záznam je vhodný ako podporný 
materiál pre dokazovací proces v prípade nezákonného konania. Okrem sledovania dejov má inštalácia 
kamier v strážených priestoroch aj psychologický účinok voči osobám s úmyslom nezákonného konania. 
Kamery CCTV pre túto zákazku budú monitorovať výjazd vozidiel z mesta Žiar nad Hronom s možnosťou 
čítania evidenčných čísel prechádzajúcich vozidiel denných aj nočných hodinách. Podrobne v prílohe č.1. 

3. Bežná dostupnosť na trhu : NIE 
Jedná sa o tovar a službu, ktorá je uskutočňovaná na základe špecifických a pre daný prípad 
jedinečných požiadaviek. 
Pred zaslaním ponuky uchádzača j e potrebné obhliadka v teréne - nahlasovať sa na 
obhliadku je potrebné Ing. Róbertovi Siškovi- náčelník MsP, tel. č. 045/6787172. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky : 16 600,- € bez DPH. Predpokladaná cena predmetu zákazky je 
určená prieskumom trhu. 

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky : 

Miesto : Žiar nad Hronom 

Termín : na základe objednávky mesta Žiar nad Hronom, marec - máj 2015 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie .Predmet zákazky nie je možné predkladať na jednotl ivé časti. 
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7.. Možnosť predloženia variantných riešení: 

NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať vo variantných riešeniach 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude f inancovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávate!' 
zálohu neposkytuje. 

9. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
8.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 

vyčlenených na tento účel. 
8.2 Zálohové platby, ani preddavky sa neposkytujú. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej 

preukázateľného doručenia objednávateľovi. 
8.3.Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi 

predpismi. 

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Osobné postavenie : 

§ 26 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží neoverenú fotokópiu 
dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (podľa § 
26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona 25/2006 Z.z.), v ktorom preukáže, že je 
oprávnený poskytovať predmet zákazky 
§ 29 zákona o verejnom obstarávaní - certifikát kvality, ktorým sa preukazuje splnenie noriem 
zabezpečenia kvality. 

11. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

§ 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 (2012, 2013, 2014) s uvedením cien, lehôt dodania 
a odberateľov. Dôkaz o plnení jednotl ivých 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 či 

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. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): 
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 jednotl ivých služieb musí obsahovať nasledovné údaje: - identifikáciu odberateľa 
(obchodné meno a sídlo) tak, aby bolo zrejmé, čí sa jedná o verejného obstarávateľa alebo inú osobu -
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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 2012, 2013, 2014, 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 15 000,- € 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. 

13. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
lehota na predkladanie ponúk - dátum : 19.03.2015, do 14:00 hod. 
a) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese, 

v uzatvorenom obale označenom „Prieskum trhu - „Rozšírenie mestského kamerového 
sledovacieho systému mesta Žiar nad Hronom." - NEOTVÁRAŤ. 
b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 
c) e-mailom na adresu iveta.vaiova@ziar.sk 

14. Spôsob stanovenia ceny: 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Záujemca je povinný do celkovej ceny zahrnúť aj všetky ostatné 
náklady spojené s poskytnutím služby. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v (€) za celý predmet zákazky. 
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3 ). 
Cenová p o n u k a bude zaslaná formou tabuľky, ktorú obsahuje príloha č.2 

15. Kritéria na hodnotenie ponúk : 
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. a) - ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky. 
Kritériom na posúdenie predmetu zákazky je : 

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka za predmet zákazky 

Kritérium Váha % Cena € Počet dní Poznámka 

1. Navrhovaná celková cena za predmet 
zákazky (príloha č. 2) 

50 

X 

súpisu položiek príloha č.2 

2. Kvalita dodaných komponentov 20 X 

3. Termín dodávky 10 X Najkratšia dodacia doba 

4. Servisná oprava 10 

X 

Od nahlásenia poruchy do 
koľkých dní bude oprava 
zrealizovaná 

5. Hodinová sadzba za opravy 10 X 
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Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti a predložil ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku za predmet zákazky - „Rozšírenie mestského kamerového sledovacieho 
systému mesta Žiar nad Hronom", t.z. ziskal najvyššie percento hodnotenia. 

16. Lehota viazanosti ponúk: 
Do 31.12.2015 

17. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky: 

Zmluva ani návrh sa v ponuke nemusí predložiť. 

Zmluva alebo objednávka sa uzatvorí s úspešným uchádzačom . 

18. Zábezpeka ponúk: 

Nepožaduje sa 

19. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 

20. Ďalšie informácie: 
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere 

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (§9 ods. 9 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) nie je možné podať námietky. 

MESTSKY URAD 
ŽIAR NAD HRONOM 

1 4 
V Žiari nad Hronom, 06.03.2015 

prednosta 

Príloha : Príloha č.1- Tendrová dokumentácia 

Príloha č. 2 - Cenová ponuka 

Ostatné prílohy - umiestnenie kamier 

Príloha č. 3 - Potvrdenie o plnení zmluvy 
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