Obec Dlhé Klčovo
Rozšírenie kamerového systému v obci Dlhé Klčovo – III. etapa
Zákazka zadávaná podľa §117 - tovary
Výzva

V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie tovaru s názvom
„Rozšírenie kamerového systému v obci Dlhé Klčovo - III. etapa“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Dlhé Klčovo
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
Zastúpený: Ľubica Zubková, starostka obce
IČO: 332 356
Telefón: 057/4882491
Fax: 057/4882490
E – mail: obec@dlheklcovo.sk
www.dlheklcovo.sk
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Organizácia poverená verejným obstarávateľom
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905127229
Telefón: +421 574431022
E-mail: halgas@stonline.sk

2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Dlhé Klčovo: Základná škola , Cintorín-stred,
Križovatka pri nákupnom stredisku, Kultúrny dom - detské ihrisko, Futbalový areálihrisko, Vstup do obce..

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
35113300-2 Bezpečnostné zariadenia
35125300-2 Bezpečnostné kamery
45233292-2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – bezpečnostných kamier v celkovom počte 6 ks vrátane
príslušenstva na ich inštaláciu, ktoré verejný obstarávateľ zabezpečuje v rámci projektu v oblasti
prevencie kriminality „Rozšírenie kamerového systému v obci Dlhé Klčovo - III. etapa“.
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Predmetom tejto zákazky je aj doprava na miesto dodania a činnosti spojené s umiestnením a
montážou, dodanie záručných listov, technickej dokumentácie (návody na obsluhu predmetu
zákazky, prípadne výkresy a schémy zapojenia, všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.)
v rozsahu podľa príslušných predpisov platných pre daný predmet zákazky.
Minimálne technické požiadavky:

Položka

Množstvo

3.0 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s IR filtrom, IR
dosvit do 30m, 1/3” 3Mp progressivescan CMOS, 25/30fps@720P, citlivosť
farebná 0.08Lux / F1.2, 0Lux (IR LED), , IR prísvit až 60 m, kompresia H264 /
MJPEG, DWDR, ICR, BLC, AGC, 3DNR, napájanie 12VDC, 400mA, PoE, 30°C do 60°C, IP67,
Videorekordér IP sieťový 32-kanálový, Kompresia H.264 / MJPEG Dual
Stream, Dátový tok max. 200Mbps. z toho 128Mbps. pre nahrávanie, , ONVIF
2.3, Inteligentné vyhľadávanie, Dual-core CPU, 2x SATA HDD, max.kapacita
8TB, 2xUSB 2.0, aplikácia pre mobilné telefóny
držiak na Ubiquity
UbiquitiLocostation M5
PoE injektor sada
elektroinšatalačná krabica malá
elektroinšatalačná krabica veľká
kábel 3*1,5 cyky
ftp kábel cat5e
Patchkabel
Zdroj 12V 1,5A
viaczásuvková koncovka
spojovací a montážny materiál
Konfigurácia zariadení
Montážne a inšatalačné práce

6 ks

1 ks
6 ks
6 ks
8 ks
3 ks
4 ks
20 m
300 m
5 ks
8 ks
4 ks
6 ks
8 hod
75 hod

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 737,52 €.
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na
predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent
musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej
ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent
s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.
4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí
predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
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5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 40 dní odo dňa účinnosti kúpnej
zmluvy

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 19.07.2019 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13
Dlhé Klčovo ) a osobne na tej istej adrese (Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo,
podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
(obec@dlheklcovo.sk).
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného
obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„KS- NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) Otváranie ponúk: dňa 19.07.2019, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka Obecného úradu, Dlhá
č. 173/84, Dlhé Klčovo. Otváranie ponúk je neverejné.
e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené
údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí
ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou

a ponukou predloženou

úspešným uchádzačom.
f) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
•

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

•

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu
11 tejto výzvy)
Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2
Formulár ponuky)
Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov
špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených verejným obstarávateľom – z cenovej
ponuky musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre, charakteristiky
a požiadavky na predmet zákazky. Doklady vhodné na preukázanie tejto skutočnosti:
napr. katalógové/produktové listy ponúkaného tovaru, opis ponúkaného tovaru, ktorý

•
•
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je predmetom cenovej ponuky, prospekty, priamy odkaz na webovú adresu, kde sa
vyššie uvedené dokumenty nachádzajú a pod. (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár
ponuky),

8. Podmienky účasti:
Nepožaduje sa.

9. Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z dotácie poskytnutej
z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového
dokladu fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní
odo dňa jej doručenia.

10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

11.

Spôsob stanovenia ceny:

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena bude vypracovaná vo forme:

P.Č.

OZNAČENIE

m. j.

1.

3.0 MPx kamera IP kompaktná
exteriérová farebná Day / Night
s IR filtrom, IR dosvit do 30m,
1/3” 3Mp progressivescan
CMOS, 25/30fps@720P,
citlivosť farebná 0.08Lux /
F1.2, 0Lux (IR LED),
napájanie 12VDC, 400mA,
PoE, -30°C do 60°C, IP67

kus

JEDNOTKOVÁ
POČET CENA /€/ bez
DPH
m. j.

6
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2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Videorekordér IP sieťový 32kanálový, Kompresia H.264 /
MJPEG Dual Stream, Dátový
tok max. 200Mbps. z toho
128Mbps. pre nahrávanie,
Rozlíšenie na monitor až
5Mpix, kompatibilné s
hlavnými značkami IP kamier,
HDMI/VGA výstup, ONVIF
2.3, Inteligentné vyhľadávanie,
držiak na Ubiquity
Ubiquiti Locostation M5
PoE injektor sada
elektroinšatalačná krabica malá
elektroinšatalačná krabica
veľká
kábel 3*1,5 cyky
ftp kábel cat5e
Patchkabel
Zdroj 12V 1,5A
viaczásuvková koncovka
spojovací a montážny materiál
Konfigurácia zariadení
Montážne a inštalačné práce

kus

1

kus
kus
kus
kus

6
6
6
3

kus

4

m
m
kus
kus
kus
kus
hod
hod

20
300
5
6
4
6
10
50
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH

12.

Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,
- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom dotácie
nebude s kladným výsledkom

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu kúpnej zmluvy. Predpokladaná lehota na
uzavretie zmluvy: do 31.08.2019.
B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve.
C. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s
predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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D. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane
obchodného mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie
minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje.
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného tovaru.
E. Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť aktuálny
doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača na dodanie predmetu
zadávania zákazky.
F. Verejný obstarávateľ 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) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
G. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak,
aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie
ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto
prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta
realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky
u zodpovednej osoby na adrese:
Obec Dlhé Klčovo
Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, Dlhé Klčovo
094 13 Sačurov
Ľubica Zubková, starostka obce
Mobil: 0908039993
Telefón: 057/4882491
Dlhé Klčovo, dňa 11.07.2019

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy

č. 1 Návrh zmluvy
č. 2 Formulár ponuky
č. 3 Návrh ceny (vo formáte .xls)
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