Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rozšírenie kamerového systému v meste Nováky
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Mesto Nováky
IČO 00318361

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Námestie SNP 349/10, 97271 Nováky, SK
Kontaktná osoba Ing. Vladimíra Trojanová, +421 915 703 543, vladimira.trojanova@novaky.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 7188,03 € bez DPH
Predpokl. obdobie 6 týždňov od podpisu zmluvy
realizácie:
Lehota na predkladanie do 6.7.2018 do 11:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?dU5qH77azlJ_3q-lm7lmElw

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis
Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť Kamerové systémy

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Verejný obstarávateľ určuje obhliadku plánovaných kamerových bodov v meste na deň:
2.7.2018 t.j. pondelok o 9:00 hod. .
Pri realizácii Rozšírenia kamerového systému v meste Nováky budú jednotlivé kamerové body
prepojené vzdušným vedením a súčasne musí byť systém pripojený a funkčný so systémom
Mestskej polície v Novákoch.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť si súhlasy k montáži optickej siete, ktoré nie sú vo vlastníctve
mesta alebo v správe správcu káblovej distribučnej siete v Novákoch.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 7188,025
Eur.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač ku ponuke priložil do prílohy aj kópiu výpisu z
obchodného alebo iného relevantného registra vrátane licencie na prevádzkovanie technickej služby,
podpísaného a opečiatkovaného štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra
vrátane licencie na prevádzkovanie technickej služby).
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vrátane licencie na prevádzkovanie technickej služby).

Opis

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z iných zdrojov (dotácia z Minsiterstva vnútra SR Okresný úrad Trenčín). Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry bude do 30 dní po ukončení prác /od dodania
tovaru - a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje
preddavky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "Rozpočet projektu: Modernizácia a rozšírenie
Opis zákazky kamerového systému" (Príloha č. 1) s ocenenými jednotlivými položkami.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná cena celkom. (Príloha č. 2) Verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet
priložil aj vyplnenú prílohu č. 2.
V prílohe č. 3 je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa
od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa
taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora
(aktuálne platné limity: v prípade jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade
opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane
DPH).
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2018.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý bol vyzvaný na predloženie cenovej ponuky,
odoslal na email vladimira.trojanova@novaky.sk potvrdenie o prijatí emailu "výzva na predloženie
ponuky".
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

1

Príloha č. 1 - Rozpočet projektu: Modernizácia a rozšírenie kamerového systému

1,000 celkom

2

Príloha č. 2 - Kritérium vyhodnotenie ponúk

1,000 celkom

3

Príloha č. 3 - Návrh zmluvy

1,000 celkom

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Príloha č. 1 - rozpočet.xls

Iné
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Dátum
26.6.2018

Veľkosť
41 kB

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritérií.docx

Iné

26.6.2018

12,5 kB

Príloha č. 3 ZoD Kamery.docx

Iné

28.6.2018 13:00

21,2 kB
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