Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Dolné Plachtince
So sídlom : č. 95, 991 24 Dolné Plachtince
Zastúpená: Cyril Bartok– starosta obce
IČO : 00319309
Email: obec@dolneplachtince.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Miloslav Bobík
Telefón: 0903618417
Email: miloslavbobik@gmail.com
2. Názov predmetu obstarávania: Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné
Plachtince
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 45000000-7 stavebné práce
45233292-2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia
35125300-2 Bezpečnostné kamery
4. Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je vybudovanie kamerového systému
v obci Dolné Plachtince. Počet kamier: 7 kusov.
Kamerový systém pozostáva z kamier umiestnených v obci na podperných bodoch verejného
osvetlenia. Napájanie kamier je potrebné uvažovať ako akumulačné s nabíjaním cez noc.
Dátový prenos má byť riešený optickým káblom po trase vedenia verejného osvetlenia.
Projekt uvažuje s IP digitálnym záznamníkom.
Umiestnenie kamier:
Objekt KD, objekt MŠ, ihrisko MŠ, cintorín, križovatka pri kostole, križovatka smer Stredné
Plachtince, objekt bytovka súp.č. 248
Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky a inštalácia.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výkaze Výmer, ktorý je súčasťou tejto
Výzvy na predkladanie cenových ponúk a súťažných podkladoch – Nevyplnený výkaz výmer
5. Cena:
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
 ako cena celkom bez DPH,
 výška a sadzba DPH a
 cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 463,90 Eur bez DPH
7. Rozdelenie predmetu: NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 31.12.2018

10. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018
11. Lehota na predkladanie ponúk:
 lehota na predkladanie ponúk je do: 20.9.2018 do 12.00 h.
 Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne v stanovenej lehote na predkladanie
ponúk na adresu: Miloslav Bobík, Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš.
V prípade doručenia poštou dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po
predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je
zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb
a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk,
 Pri osobnom doručení bude uchádzačovi vydané potvrdenie o prevzatí ponuky.
Osobne je možné ponuku predložiť v pracovné dni od 9,00 hod. do 12,00 hod.
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne
označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania Obec Dolné
Plachtince – kamery, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača
12. Podmienky účasti uchádzačov:
12.1 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi. Uchádzač predloží fotokópiu – - Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky /FO – ŽL a PO –
Výpis OR/ alebo predloží fotokópiu dokladu podľa § 152 zákona – zápis v zozname
hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie
alebo predloží:
- Platnú licenciu na prevádzkovanie technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov . Licenciu predkladá ako úradne overenú fotokópiu s
dátumom overenia nie starším ako 3 mesiace odo dňa doručenia cenovej ponuky
- Čestné vyhlásenia uchádzača /Príloha A, Príloha B, Príloha C, Príloha D/
- uchádzač ďalej v ponuke predloží:
12.2. Vyplnený Výkaz Výmer : Príloha č. 1 samostatná príloha vo formáte Excel – vyplniť
podľa predlohy
12.3. Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2
14.4. Podpísaná zmluva: Príloha č. 3 – uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu
predmetu - samostatná príloha
12.5. Identifikačné údaje – Príloha č. 4
12.6. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č.5
12.7 Odovzdávajúci a preberací protokol – príloha č. 6 – odovzdá víťazný uchádzač pri
preberaní a odovzdaní predmetu zákazky v zmysle zmluvy o dielo
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena diela v eur s DPH
14. Podmienky financovania: finančné prostriedky ŠRSR
15. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

16. Doplňujúce informácie:
1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu
verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.
2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému
uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 nebude predložená ani jedna ponuka.
5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
7) Do návrhu zmluvy nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore s Výzvou
na predkladanie cenových ponúk, menili by rovnováhu zmluvných povinností v
neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech
verejného obstarávateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej
obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu zmluvy v ponuke uskutoční, môže byť
jeho návrh posúdený verejným obstarávateľom ako nezodpovedajúci požiadavkám
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
8) Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností verejného
obstarávateľa, okrem tých, ktoré sa nachádzajú vo vyššie uvedenom návrhu zmluvy!
9) Víťazný uchádzač pri podpise ZOD predloží Doklad o oprávnení podnikať nie starší
ako 3 mesiace /FO - ŽL a PO - Výpis OR/ pre právne účely ak ho v ponuke
nepredložil
V Dolných Plachtinciach, dňa 12.9.2018
............................................................
Cyril Bartók
Starosta obce
Prílohy:
Prílohy A, B, C, D - čestné vyhlásenia uchádzača
Príloha č. 1 Nevyplnený Výkaz Výmer : samostatná príloha vo formáte Excel
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 ZOD – uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu predmetu samostatná príloha formát Word
Príloha č. 4 Identifikačné údaje
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 6 Odovzdávajúci a preberací protokol

Príloha A
Meno a priezvisko /obchodné meno/ a sídlo uchádzača

Čestné vyhlásenie
že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen
dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin podvodu za trestný
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné
činy súvisiace s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej
práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi

Dátum
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

Príloha B
Meno a priezvisko /obchodné meno/ a sídlo uchádzača

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

Príloha C
Meno a priezvisko /obchodné meno/ a sídlo uchádzača

Čestné vyhlásenie
/Konkurz, reštrukturalizácia alebo likvidácia/

Čestne vyhlasujem, že, naša spoločnosť nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je
voči nemu vedené exekučné konanie

Dátum
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

Príloha D

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Čestne vyhlasujeme, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu

Dátum
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritérií

SÚŤAŽNÁ PONUKA
1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:

Názov predmetu
obstarávania:

Celková cena diela
bez DPH:
v súlade s Výkazom výmer

Dátum: .................................
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DPH:

Celková cena diela
s DPH:
v súlade s Výkazom výmer

Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 4
Identifikačné údaje

1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:

Dátum: .................................
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Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádza

Príloha č. 5

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)
týmto vyhlasuje, že:
-

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Vybudovanie kamerového systému
v obci Dolné Plachtince“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

-

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy vrátane všetkých príloh
zmluvy,

-

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

-

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

-

predkladá iba jednu ponuku,

-

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v .............................. dňa ...........................

(doplniť podľa potreby)

Pozn.: POVINNÉ
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..................................................
podpis

Príloha č. 6
ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL
Zmluva o dielo č. ……………………
Typ protokolu:
Zhotoviteľ:

Čiastkový Súhrnný
Objednávateľ:

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba:

Predmet odovzdania a prevzatia
1. Objekt:

2. Pasívna časť





3. Aktívna časť






4. Odovzdávané dokumenty:
 PD skutkového stavu


5. TESTOVANIE ODOVZDÁVANÝCH PRVKOV
Testovací prístroj:
Výsledky testov -Pasívna časť:

......................................................
Zhotoviteľ
Dátum: ....................

Výslekdy testov - Aktívna časť:

..................................................
Objednávateľ
Dátum: ....................
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