VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Ľubochňa
Sídlo organizácie: Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00315575
Kontaktná osoba: Ing. Peter Dávidík – starosta obce
E-mail: starosta@lubochna.sk
Tel: 0908 929 730
2. Predmet zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky „Kamerový systém obce Ľubochňa“.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 35125300-2 Montáž kamerových systémov
4. Opis predmetu zákazky:
4.1. Predmetom zákazky je:
Dodávka, montáž a sprevádzkovanie kamerového systému v obci na základe výkazu výmer
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov,
musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 124/2006 Z. z., v znení
neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z.
z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..
Predpokladaná hodnota zákazky : 8 500,00 EUR bez DPH
5. Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie:
5.1 Podmienky účasti
5.1.1 Osobné postavenie
Uchádzač je oprávnený dodávať tovar a realizovať práce. Túto podmienku uchádzač preukáže
výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom. Požadovaný doklad žiadame
predložiť v úradne overenej kópii.
5.1.2 Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač predloží zoznam 5 referencií na kamerové systémy s minimálne s 5 kamerami
a záznamovým zariadením, ktoré uchádzač dodal a sprevádzkoval.

Z toho minimálne s 3 kamerami v exteriéry. Uchádzač predloží zoznam 3 referencií na mestské
a obecné kamerové systémy, ktoré uchádzač dodal a sprevádzkoval. Uchádzač predloží platnú
licenciu na prevádzkovanie technickej služby (pre inštaláciu kamerových a zabezpečovacích
systémov) podľa zákona č.473/2005 Z.z. – úradne overenú kópiu.
5.1.3 Ďalšie informácie
Zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov v zmysle Výzvy Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality, účel podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a vlastných
finančných prostriedkov. Splatnosť faktúry 30 dní.

6. Spôsob prípravy a predkladania ponuky
6.1 Na základe – výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto výzvy záujemca predloží cenovú
ponuku, začiatok a ukončenie zákazky podľa bodu 4 a ďalšie doklady verejnému
obstarávateľovi na vyhodnotenie podľa kritérií v bode 10.
V súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky kontaktujte Ing. Petra Dávidíka – starostu
obce na tel. č: 0908 929 730
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu obhliadajúceho. Obhliadka je
nutná pre spracovanie reálnej ponuky nakoľko sa jedná o novú inštaláciu, kde je potrebné
naceniť všetky potrebné práce spojené s realizáciou zákazky.

7. Označenie obalu ponúk
„Kamerový systém obce Ľubochňa“. – „ Neotvárať verejné obstarávanie“ podľa bodu 6.
8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou, alebo osobne a to v lehote na
predkladanie ponúk na základe obhliadky do 31.08.2016 do 15,00 hod. na adresu verejného
obstarávateľa uvedenú v bode 1.. Pracovná doba počas stránkových dní je v pondelok od 7.30 do
15.00 hod., streda od 07.30 do 17.00 hod. a v piatok od 7.30 do 12.00 hod..
9. Otváranie ponúk:
Otváranie obálok bude v sídle verejného obstarávateľ uvedenom v bode 1 dňa 02.09.2016
o 17.00 hod. .
10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena s DPH

V Ľubochni 19.08.2016

Príloha :
Výkaz výmer

