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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVAROV A POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORÉ
NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
(podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)

„Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta"

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa pre styk s uchádzačmi:
Vo veciach technických: Ing. Róbert Šiška;
Telefón: 045/678 71 72;
Elektronická pošta: robert.siska@ziar.sk
Vo veciach verejného obstarávania: JUDr. Michaela Krnčoková;
Telefón: 045/678 71 36;
Fax: 045/6787155
Elektronická pošta: michaela.kmcokova@ziar.sk

2.

Predmet zákazky: Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta

3.

Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný slovník (CPV): 35125300-2; 45315100-9; 60000000-8

4.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž kamier pre projekt „Doplnenie a rozšírenie
monitorovacieho kamerového systému mesta" pozostávajúci z inštalácie
a montáže dvoch
moderných otočných digitálnych kamier Full HD podľa predložených technických požiadaviek do
súčasného systému. Nové kamery budú zapojené do existujúceho zariadenia CCTV a umožnia
z jedného miesta sledovanie rôznych dejov vo vopred určených verejných priestoroch mesta. Zvýši sa
tým úroveň ochrany vybratých verejných priestorov, sprostredkúvaním vizuálnych informácií
z dôležitých verejných priestorov v reálnom čase. Súčasne bude vykonávaný záznam, ktorý bude
poskytnutý v prípade potreby spätnej informácie o činnosti a pohybe osôb pred snímacími
zariadeniami. Prepojenie kamier bude zabezpečené ich zapojením do existujúcej optickej siete mesta,
na ktorom funguje aj súčasný MKS a v jednom prípade bude spojenie dosiahnuté aj novou
autonómnou bezdrôtovou sieťou v nelicencovanom pásme 5GHz. Podrobnú špecifikáciu obsahuje
príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky.
Predloženie cenovej ponuky si vyžaduje obliadku existujúceho kamerového systému za účelom
zistenia kompatibility s existujúcim kamerovým systémom. Obhliadku je nutné nahlásiť u kontaktnej
osoby: Ing. Róbert Šiška, tel. č. 045-678 71 72.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 10.810,00 Eur bez DPH

6.

Miesto a termín ukončenia predmetu zákazky:
6.1 Miesto dodania: Mestská polícia - Chránené pracovisko MKS, Žiar nad Hronom
6.2 Lehota poskytnutia služby: do 30 dní dňa účinnosti zmluvy

7.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Predmet zákazky nie je možné predkladať na jednotlivé časti.
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Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať vo variantných riešeniach.

9.

10.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky je financovaný z dotácie poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
- Okresný úrad Banská Bystrica a z prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada za plnenie
predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobný stykom, bez poskytnutia zálohy na
základe faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia.
Podmienky účasti záujemcov:
Osobné postavenie:
Podľa § 26 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní uchádzač na splnenie podmienok účasti predloží fotokópiu dokladu o oprávnení, ktorým
preukáže, že je oprávnený dodať predmet zákazky.
Preukazovanie majetkovej účasti:
Podľa § 26a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje majetkovú účasť
fotokópiou výpisu z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie.

11.

Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia cenových ponúk:
Záujemca predloží ponuku:
a) v uzatvorenom obale označenom: „Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového
systému mesta " - NEOTVÁRAŤ, poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy alebo osobne
na tej iste adrese,
b) mailom na adresu: michaela.krncokova@ziar.sk
Lehota na predkladanie ponúk - dátum: do 29.10.2015, čas: do 13.00 hod
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €

12.

Spôsob stanovenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. 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. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady
spojené s predmetom zákazky. 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 ( § 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov)

13.

Požiadavky na obsah ponuky:
a) Doklady požadované v bode 10 tejto výzvy
b) Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy
c) Technický list výrobku
d) Licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. vydanú
Krajským riaditeľstvom policajného zboru
e) Návod na obsluhu zariadenia v slovenskom jazyku
f)
Certifikát pre montáž a servis ponúkanej technológie od distribútora v SR
g) Opis výkonnostných parametrov predmetu zákazky
h) Návrh technického pripojenia prenosu signálu do existujúcej LAN siete
i)
Uvedenie spôsobu zaškolenia obsluhy, zodpovedných osôb (rozsah)
j)
Uvedenie spôsobu pozáručného servisu - frekvencia, rozsah a cena vrátane dopravy
Návrh na plnenie kritérií musí byť spracovaný ocenením celého predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač určil presnú cenu zákazky vyplnením Návrhu na vyplnenie
kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Neakceptuje sa dodanie letáku, všeobecnej alebo inej
alternatívnej ponuky.

Strana

14.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka:
Najnižšia cena za súbor obstarávaných položiek (s DPH)
Kamera
Rádiový spoj
Konzola podložka
Zdroj 24 V ku kamerám
Opto prevodníky
Kábel FTP
Install lišta 18x18
Práca
Najnižšia cena za 1 hodinu prác v rámci pozáručného servisu - cena (s DPH)

3

80 bodov
2 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2+2 ks
120 m
24 m
1 kpl
20 bodov

Kritérium č. 1 - Najnižšia cena za súbor obstarávaných položiek
Maximálny počet bodov 80 bodov sa pridelí ponuke uchádzača, ktorý predloží cenovú ponuku
s najnižšou cenou za súbor obstarávaných položiek. Ostatným ponukám sa pridelí pomerný počet
bodov podľa vzorca:
Najnižšia cena
x 80 bodov
Navrhovaná cena

Kritérium č. 2 - Najnižšia cena za 1 hodinu prác v rámci pozáručného servisu - cena (s DPH)
Maximálny počet bodov 20 bodov sa pridelí ponuke uchádzača, ktorý predloží cenovú ponuku
s najnižšou cenou za 1 hodinu prác v rámci pozáručného servisu. Ostatným ponukám sa pridelí
pomerný počet bodov podľa vzorca:
Najnižšia cena
x 20 bodov
Navrhovaná cena
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( § 3 ods.
3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov). Cenovú ponuku uchádzača ktorý
získal najvyšší počet bodov a splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.
V prípade rovnosti bodov sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý dodá predmet zákazky
s vyššími technickými parametrami a funkcionalitami.
15.

Zábezpeka ponúk:
Nepožaduje sa.

16.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Mestská polícia - chránené pracovisko MKS

17.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
31.03.2016

18.

Výsledok postupu zadávania zákazky:
Výsledkom postupu zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní bude zmluva
uzatvorená
medzi verejným
obstarávateľom
a uchádzačom,
ktorý predložil
ekonomicky
najvýhodnejšou ponuku.

19.
19.1

Ďalšie informácie:
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 11 písm. a) tejto výzvy
nebudú vyhodnocované v rámci zadávanie predmetu zákazky a budú záujemcom vrátené neotvorené.

čL3dCč?í
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Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, ich obsah
a informácie budú použité výlučne len na výber zmluvného partnera.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaná
v zákone o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, postupuje podľa §
9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady,
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku
a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov
uchádzača predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 16 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určuje, že komunikácia
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční písomne
prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.

V Žiari nad Hronom, dňa 19.10.2015

Ing. Juraj Miškovič
prednosta

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií

