Výzva na predloženie ponuky

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) si Vás dovoľuje požiadať o predloženie
ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:
„Rozšírenie kamerového systému v obci Egreš“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Egreš
Sídlo: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Egreš
Zastúpený: Ing. Gabriela Timková
IČO: 00331520
E-mail:

obecegres@obecegres.sk

Webová stránka: www.obecegres.sk
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: prostredníctvom emailu na adresu: vo.spektres@gmail.com

3.

Kontaktná osoba pre obhliadku miesta realizácie diela: Obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky je
možné dohodnúť na emailovej adrese obecegres@obecegres.sk . O vykonanej obhliadke vydá verejný
obstarávateľ písomné potvrdenie. Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta realizácie diela
záujemcom.

4.

Predmet obstarávania: predmetom zákazky je dodanie tovaru v rozsahu a špecifikácii vrátane jeho montáže
za účelom rozšírenia jestvujúceho kamerového systému verejného obstarávateľa a to všetko v súlade
s podmienkami uvedenými v tejto výzve a jej prílohách.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Vzor Zmluvy o dielo, od ktorého sa nemožno
odchýliť, je uvedený v prílohe tejto výzvy.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Dodanie tovaru, vrátane montáže a uvedenia
do prevádzky za účelom rozšírenia jestvujúceho kamerového systému v obci – jedná sa o ďalšiu etapu
kamerového systému a to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách.
Vymedzenie prác a dodávok týkajúcich sa dodania je podrobne špecifikované v rozpočte, ktorý tvorí prílohu
tejto výzvy.
Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie dokumentácie vyžadovanej všeobecne záväznými právnymi
predpismi týkajúcimi prevádzkovania kamerového systému po jeho rozšírení vrátane zabezpečenia
stanovísk príslušných osôb (napr. vyjadrenie VSD v prípade dokumentácie umiestnenia optických káblov na
podperné body vo vlastníctve VSD).
Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo v jej prílohách objaví akýkoľvek odkaz
na konkrétny výrobok, materiál alebo zariadenie, výrobný postup, značku, patent alebo typ, názov alebo
výrobcu za účelom presnej špecifikácie, uchádzačom sa umožňuje použiť výrobky, materiál alebo zariadenia,
ktoré sú „ekvivalentné“ s názvom alebo výrobcom takto uvedeným, ale uchádzačom ponúknutý ekvivalent
musí spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle
predmetu zákazky a to pri dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov.
V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty uchádzač uvedie v samostatnej prílohe k
predloženej ponuke.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Verejný obstarávateľ v rámci tejto výzvy určuje zároveň aj predpokladanú hodnotu zákazky

8.

Miesto a termín realizácie predmetu zákazky:
Miesto realizácie: Obec Egreš
Termín dodania: do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Lehota, resp. termín
dodania predmetu zákazky uvedený v bode 8 tejto výzvy.

10. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky je financovaný finančnými prostriedkami zo ŠR
11. Lehota na predloženie ponuky: do 08.07.2020 (vrátane)
12. Spôsob predloženia ponuky: emailom, v predmete označeným: „PONUKA – EGREŠ – NEOTVÁRAŤ“.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Ponuky
predložené v lehote na predkladanie ponúk sa budú vyhodnocovať na základe jediného kritéria na
vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia celková cena za predmet zákazky v eurách.
Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetko, čo je verejný obstarávateľ povinný zaplatiť úspešnému
uchádzačovi alebo iným osobám (napríklad dane, colné alebo iné zákonné poplatky) v súvislosti s dodaním
predmetu zákazky, čo znamená, že v prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH je to celková cena za
predmet zákazky v eurách ako cena celkom a v prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH je to celková
cena za predmet zákazky vrátane DPH.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné zoskenované doklady a údaje:
a.

Krycí list ponuky – obsahujúci identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača,
IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) –
uvedené údaje je potrebné predložiť v samostatnom uchádzačom podpísanom a zoskenovanom
dokumente. Odporúčaný vzor krycieho listu ponuky tvorí prílohu tejto výzvy.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: obsahujúci určenie ceny za dodanie
predmetu zákazky. Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za
uchádzača. Odporúčaný vzor návrhu na plnenie kritéria tvorí prílohu tejto výzvy
Uchádzač rozpíše celkovú cenu za predmet zákazky ako celkovú cenu bez DPH, výšku DPH
a celkovú cenu s DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, tak uvedie iba celkovú cenu za
celý predmet zákazky vyjadrenú ako cena celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH
upozorní v návrhu na plnenie kritéria.

c.

Ocenený rozpočet (podpísaný oprávnenou osobou uchádzača) podľa jednotlivých položiek
(jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta; všetky položky rozpočtu musia byť
ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné
miesta, uchádzač musí vyplniť rozpočet v plnom rozsahu).

Ponuka a všetky dokumenty tvoriace ponuku musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku;
v prípade predloženia ponuky a dokumentov tvoriacich ponuku v inom ako slovenskom alebo českom
jazyku je potrebný úradný preklad z tohto jazyka do slovenského alebo českého jazyka.
Verejný obstarávateľ od uchádzačov nepožaduje, aby súčasťou nimi predkladanej ponuky bola
podpísaná Zmluva o dielo; Zmluva o dielo bude predložená v potrebnom počte rovnopisov spolu
s jednotlivými prílohami až zo strany úspešného uchádzača.

15. Lehota viazanosti ponúk: neuplatňuje sa
16. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ zostaví z predložených ponúk vzostupné poradie, pričom na prvom mieste sa umiestni
ponuka uchádza, ktorá obsahuje z hľadiska kritérií najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky.
Následne sa pri ponuke, ktorá sa umiestni na prvom mieste, bude posudzovať splnenie požiadaviek na
obsah ponuky a splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ponuka ktorého sa umiestni z hľadiska kritérií na prvom
mieste a zároveň ním predložená ponuka spĺňa požiadavky na jej obsah a požiadavky na predmet zákazky.
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Pred zadaním zákazky môže verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača požadovať predloženie dokladu,
preukazujúceho oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
týkajúce sa predmetu zákazky, ak tieto skutočnosti nebude možné overiť prostredníctvom verejne
dostupných databáz a informačných systémov.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že v zmysle § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo
ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom
obstarávaní tým nie je dotknuté.
Výsledok tohto postupu zadávania zákazky bude oznámený prostredníctvom emailovej správy všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola
úspešná a bude vyzvaný na predloženie ním podpísanej Zmluvy o dielo v potrebnom počte vyhotovení a
neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením obchodného mena a sídla úspešného
uchádzača a jeho návrh na plnenie kritéria.

V Egreši dňa 29.06.2020

v.r.
Ing. Gabriela Timková
Prílohy:
-

Rozpočet
Vzor: Krycí list ponuky
Vzor: Návrh na plnenie kritéria
Vzor: Zmluva o dielo
Mapa umiestnenia kamier vrátane súvisiacej fotodokumentácie
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