VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Web organizácie (URL):

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
35 541 016
www.vucke.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Martin Papcún
055 7268 235
martin.papcun@vucke.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Rozšírenie kamerového systému v budove Úradu KSK“
3. Typ zákazky:
tovar
4. Stručný opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúceho kamerového systému v divíznej budove
ÚKSK. Ide o doplnenie 5 ks kamier (kompaktných exteriérových farebných kamier
s mechanickým IR filtrom) do jestvujúceho kamerového systému podľa projektu Ing.
Ladislava Čuriho. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohách,
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Budova Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66
Košice
6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené touto výzvou,
a jej prílohami.
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie
uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť jednotlivé prílohy (pre veľkosť príloh nie
je možné z technických dôvodov ich zaslanie emailom).
http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9ods9/rozsirenie-kameroveho-systemu-budove-uksk.html

7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
8. Lehota na dodanie alebo uskutočnene predmetu zákazky:
Termín začatia prác na základe vzájomnej dohody objednávateľa a dodávateľa.
Termín ukončenia prác do 30.10.2016 vrátane fakturácie.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia. Cenu za zhotovenie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ
na základe faktúry po realizácii. Prílohou faktúry dodávateľa bude odovzdávací
protokol potvrdený zodpovednou osobou objednávateľa. Odovzdávací protokol bude
podpísaný až po obhliadke a vyskúšaní funkčnosti celého predmetu zákazky. Predmet
zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ požaduje záruku 2 roky na celý predmet zákazky.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač preukáže, že spĺňa § 32 ods. 1 písm. e) platného zákona o verejnom
obstarávaní.
11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Ponuky je potrebné predložiť v elektronickej forme do 20.07.2016 na adresu
martin.papcun@vucke.sk
Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť „Kamery – Ponuka –
Neotvárať“
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy.
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy
a jej príloh.
12. Obhliadka predmetu zákazky:
V prípade, že záujemca / uchádzač považuje obhliadku miesta výkonu prác za
potrebnú je možné obhliadku absolvovať po dohode termínu s osobou zodpovednou za
technickú realizáciu zákazky na nižšie uvedených kontaktoch:
Ing. Rudolf Balla, tel. č. 055 7268344, mobil: 0918 766 044,
email: rudolf.balla@vucke.sk
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
13. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti:

31.09.2016

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na
základe jediného kritéria a to na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
15. Obsah ponuky:
- Doklad preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 10 tejto výzvy.
- Cenová ponuka vypracovaná podľa bodu 16. tejto výzvy vrátane oceneného
výkazu výmer
- Zmluva o dielo v zmysle prílohy tejto výzvy – predložená zmluva nesmie byť
v rozpore s návrhom zmluvy predloženým verejným obstarávateľom v prílohe
tejto výzvy, uchádzač musí rešpektovať všetky ustanovenia zmluvy a do zmluvy
doplní iba svoje identifikačné údaje a cenu plnenia, prípadne iné údaje, ktoré je
potrebné doplniť (úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom následne
vyzvaný na jej doloženie v potrebnom počte listinných rovnopisov)
- Ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy
a jej príloh.
16. Spôsob určenia ceny
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu
a to v členení:
Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR
DPH 20% ...................................................................... EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
-

-

Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. 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, v platnom
znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s
realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné)
v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená a
vychádzať z celého predmetu zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu
zákazky, ocenenia všetkých položiek výkazu výmer v príslušnom členení,
projektovej dokumentácie, ostatných zmluvných podmienok uvedených v zmluve

-

o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy a ostatných ustanovení tejto výzvy a jej
príloh.
V prípade, ak z tejto výzvy a jej príloh vyplýva pre uchádzača povinnosť vykonať
aj ďalšie činnosti, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer, uchádzač je povinný
uviesť cenu za tieto činnosti v cenovej ponuke osobitne (napr. porealizačné
zameranie stavby) nad rámec ním oceneného výkazu výmer a tieto položky
započítať do ním ponúknutej celkovej ceny za predmet zákazky.

17. Zmluvné podmienky:
Uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je prílohou tejto výzvy.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj
ekvivalentné materiály a pri dodržaní technických parametrov navrhovaného
zariadenia a materiálov. Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých
ekvivalentných riešení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní
vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z
predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky,
resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
19. Prílohy
- Návrh zmluvy o dielo
- Výkaz výmer
- Projektová dokumentácia

Košice, dňa: 06.07.2016

Ing. Martin Papcún, v.r.
OVOKIA, osoba zodpovedná
za proces VO

