Druh verejného obstarávania : Zákazka na dodanie tovaru
Verejný obstarávateľ : Obec Jamník
Prevencia proti kriminalite: “Kamerový systém obce Jamník“

Výzva na predloženie cenovej ponuky
zákazka na dodanie tovaru v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
pre verejného obstarávateľa v zmysle §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. zákona
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na zákazku, ktorá nie je bežne dostupná na trhu a nespadá do limitu podlimitných
zákaziek v zmysle § 4 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení
Č. j. 290/2015

V Liptovskom Hrádku 16.07.2015

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1 Verejný obstarávateľ :
Obec Jamník
Sídlo :
Obecný úrad, Jamník 192, 033 01
Štatutárny zástupca :
Ing. Dušan Španko, starosta obce
Bankové spojenie :
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu :
1602672001/5600
IČO :
00 315 290
DIČ :
202 058 14 09
E – mail :
starosta@jamnik.sk
1.2 Názov a adresa na ktorej je možné získať informácie :
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Dana Kičinová
Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO : 44 102 011
Telefón : 0910 955 456, 044 – 5224411
Elektronická pošta : dana.kicinova@gmail.com
2.

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia tovaru na zabezpečenie úloh prevencie
kriminality pod názvom : “Kamerový systém obce Jamník“, podľa projektovej
dokumentácie, výkazu výmer a súťažných podkladov.
Podrobnejšiu vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode 20./ tejto výzvy : Opis
predmetu zákazky
Miesto dodania predmetu zákazky : Intravilán a extravilán obce Jamník

3. Druh zákazky :
Je to zákazka na dodanie tovaru vrátane jeho inštalácie. Výsledkom verejného obstarávania
bude zmluva o dielo s peňažným plnením.
Spoločný slovník ver. obstarávania (CPV):
34971000-4 Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou
35125300-2 Bezpečnostné kamery
45315100-9 Elektroinštalačné práce
4. Komplexnosť dodávky :
Uchádzač predloží ponuky na celý predmet obstarávania bez variantných riešení.
5. Predpokladaná cena zákazky je : cena bez DPH 19 948,0€
Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky verejný obstarávateľ neorganizuje avšak
záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám overil a
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získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania
ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu uchádzača. Záujemcom,
ktorí prejavia záujem o podrobnejšie informácie o mieste a spôsobe realizácie
kamerového systému budú tieto poskytnuté, kontaktnou osobou je p. starosta Ing. Dušan
Španko, tel. kontakt: 0903654507.
6. Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
7. Elektronická aukcia : Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky sa nemôže deliť.
9.

Zdroj finančných prostriedkov :
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu a z príspevku získaného z PRV SR na
základe Výzvy č. 2015/PRV/37 - Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013,
Opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí.
Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať danú zákazku iba v tom prípade, že získa
predmetné finančné prostriedky.

10. Typ zmluvy a zmluvné podmienky:
Zmluva o dielo bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti súťažných
ponúk v zmysle požiadaviek na predmet zákazky a súťažných podkladov.
Záruka na predmetné zariadenie bude 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela
a dodávateľ bude zabezpečovať záručný a pozáručný servis.
Dodávateľ pri odovzdaní diela zabezpečí revíziu na kamerové zariadenie v zmysle
platných predpisov a odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela porealizačnú dokumentáciu,
všetky doklady na používanie kamerového systému a návody na obsluhu inštalovaných
zariadení.
Dodávateľ zabezpečí zaškolenie obsluhy.
Preddavok objednávateľ neposkytne.
Dodávateľ bude o priebehu realizácie diela zabezpečovať fotodokumentáciu.
Zmluva o dielo bude platná dňom jej zverejnenia po podpisu zmluvných strán v zmysle
platných predpisov a účinnosť nadobudne nasledujúcim dňom po dni doručenia písomného
oznámenia objednávateľa dodávateľovi, že získal finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a
z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013, Opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj
obcí. V oznámení bude určený dátum odovzdania a prevzatia „staveniska.

12. Podmienky získania a poskytovanie súťažných podkladov :
Súťažné podklady sú zahrnuté v tejto výzve, ktorá bude zverejnená na web stránke obce
a výzva aj so súťažnými podkladmi bude doručená trom možným dodávateľom,
o ktorých má verejný obstarávateľ vedomosť, že poskytujú predmet zákazky
Adresa poskytovania súťažných podkladov (výzvy) resp. ich vysvetlení je:
Dana Kičinová, Moyzesova 177, 03301 Lipovský Hrádok, tel. kontakt : 0910955456,
email : dana.kicinova@gmail.com,
13. Oprávnení uchádzači :
13.1 Oprávnenosť uchádzača – osobné postavenie - Uchádzači musia byť držiteľmi
dokladov na na oprávnenie dodávať požadovaný tovar a vykonávať práce na jeho
inštalácii, uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže predložiť doklad o zápise
formou elektronického odpisu.
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V prípade, že bude uchádzač úspešný, predloží pri podpise zmluvy tento doklad a to
ako originál alebo overenú fotokópiu platnú min. jeden rok od vyhlásenia súťaže,
uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže predložiť doklad o zápise formou
elektronického odpisu.
14. Predloženie ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v písomnej forme
v uzatvorenom obale s označením: obchodného názvu uchádzača a označenie súťaže
„Verejné obstarávanie – Kamerový systém - Neotvárať“, na adresu : Obecný úrad
Jamník, Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok.
Ponuka musí byť spracovaná v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuky je potrebné
doručiť osobne alebo poštou na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 24.07.2015 do 10.00 hod. miestneho času
15. Ponuka musí obsahovať :
a.) Identifikačné údaje, podľa Prílohy č.1
b.) Ocenený výkaz výmer – rozpočet na predmet zákazky, podpísaný uchádzačom +
pečiatka spoločnosti, podľa Prílohy č.4. Výkaz výmer musí mať každú položku
ocenenú.
16. Trvanie zmluvy:
Termín začatia: na základe telefonického resp. písomného oznámenia starostu obce
o začatí realizácie kamerového systému
Termín ukončenia : do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska (interiéry
a exteriér lokalít - miest na inštaláciu kamerového systému)
Vzťah bude ukončený odovzdávacím a preberacím protokolom.
Predpokladaný termín dodávky je max. 30 dní v rámci doby 09 – 10/2015. Termín
ukončenia je stanovený do 16.10.2015, vrátane dodania kompletnej odovzdávacej
dokumentácie.
17. Otváranie obálok s ponukami
Otváranie obálok je neverejné a uskutoční sa predpoklad dňa 24.07.2015.
Miesto otvárania obálok s ponukami je kancelária starostu na Obecnom úrade v Jamníku.
18. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk je neverejné a vyhodnotením bude poverená komisia alebo
starostka.
18.1 Kritériom na vyhodnotenie súťažných ponúk je : najnižšia cena
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené
v súťažných podkladoch.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez
DPH a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane
DPH.
18.2 Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria :
Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené prvé poradie -1bod. Ostatné ponuky
budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej ceny (druhé poradie – 2
body, atď.).
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V prípade, že bude vyhodnocovať komisia každý člen komisie hodnotí samostatne každú
ponuku. Komisia následne vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a vykoná súčet
priradených hodnôt poradia. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka pri súčte
priradených hodnôt poradia dosiahne najnižšie bodové vyhodnotenie. Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. Ostatné ponuky budú vyhodnotené
ako neúspešné.
19. Podmienky verejného obstarávateľa :
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledky verejného
obstarávania. Ponuky doručené na adresu obstarávateľa v zmysle súťažných podmienok
v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie súťaže. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť
predložené v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej
forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť čitateľne
vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej
techniky.
Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené ako
prvopisy / originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky vo vyhlásenom verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku,
alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným
obstarávateľom, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená
a nebolo možné ich predvídať
20. Opis predmetu zákazky - požiadavka na rozsah tovaru vrátane jeho inštalácie :
Projektovaný kamerový systém sleduje verejne prístupné priestory obce Jamník.
Projekt vybudovania kamerového systému sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj
majetku, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce formou situačnej
prevencie.
Kamerový systém IP pozostáva z pätnástch kamier. Jedná sa o najmodernejšiu
kompresnú technológiu zabezpečujúcu záznam a prenos obrazu najvyššej kvality pri
minimálnom dátovom toku. Výhodou systému je široká ponuka HW a SW doplnkov pre
systémovú integráciu.
Kamery s rozlíšením 4Mpx, 2048x1536 px, farebná citlivosť 0,02LUX/F1.3., s
objektívom 3,6mm, IP 66, PoE, majú vlastnosti priemyselných CCTV bezpečnostných
kamier. Exteriérová farebná kamera deň/noc s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do
20m s FULL HD rozlíšením ponúka kvalitný obraz čomu dopomáha CMOS 1/3"
progressive scan. Kamery disponujú IR prísvitom, vhodným pre miesta s nedostatočným
osvetlením. Vysoké rozlíšenie kamery umožňuje presnejšiu identifikáciu osôb alebo
neštandardných dejov, ako pri kamerách s nižším rozlíšením. Na prenos videosignálu
bude požitý bezdrôtový systém Camibox. Systém zabezpečuje prenos dát TCP/IP s
vysokou kapacitou na vzdialenosť od desiatok metrov až po niekoľko kilometrov vo
voľnom frekvenčnom pásme. Systém umožňuje rôznorodú topológiu prenosových trás,
združovanie viacerých kamier do jedného prenosu, retranslačné body a pod. Bezdrôtové
systémy umožnia jednoduchšie premiestnenie kamier, doplnenie, prekonfigurovanie
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systému. Pre napájanie kamier budú využité najbližšie budovy (vo vlastníctve obce) s
elektrickými rozvodmi 230V/50Hz.
Pre prípad spätného vyhodnocovania situácií, je záznam obrazu z kamier uchovávaný
po dobu min. siedmych dní na záznamové zariadenie. Záznamové zariadenie je hybridné
pre zobrazovanie, nahrávanie a analýzu obrazu z IP kamier. Videorekordér IP s
operačným systémom LINUX, Dual-core precessorom, umožňuje záznam na 3TB SATA
3,5" DISK po dobu min. siedmych dní.
Rozmiestnenie pripojovacích bodov pre jednotlivé kamery
Bod č.1 – Rodinný dom (1ks kamera)
Bod č.2 – Obecné bytovky (4 ks kamier)
Bod č.3 – Špeciálna škola (1ks kamera)+Parkovisko 1ks
Bod č.4 – Družstevný dom (2ks kamier)
Bod č.5 – Obecná garáž (1ks kamera)
Bod č.6 – Športový futbalový areál (1ks kamera)
Bod č.7 – Obecné sklady (2ks kamier)
Bod č.8 - Račková dolina (1ks kamera)
Bod č.9 - Obecný úrad (1ks kamera)
21. V prípade ak sa technické požiadavky tovarov odvolávajú na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby,
verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, predmet alebo materiál
(ďalej len ekvivalent) pri dodržaní týchto podmienky, že :
a.) Ponúknutý ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre
b.) Uchádzač musí v cenovej ponuke predložiť ak ponúka ekvivalent, obchodný názov,
typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu,
aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok ,
materiál, predmet je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný
v podkladoch.
Uchádzač bude
o priebehu realizácie diela zabezpečovať fotodokumentáciu.
Uchádzač pri odovzdaní a prevzatí stavby je povinný predložiť všetky doklady
potrebné k užívaniu kamerového zariadenia vrátane realizačného projektu.
22. Mena a ceny uvádzané v ponuke :
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie stavebných prác, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v zmysle
prílohy č.1 – výkazu výmer, v súlade s ostatnými požiadavkami na predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v platnom znení a musí byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky
vedľajšie náklady spojené s požadovanou dopravou a inštaláciou tovaru na miesta .
Uchádzač uvedie cenu v zložení : - navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
23. Lehota viazanosti cenovej ponuky je stanovená do 30.09.2015
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24. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákaziek v zmysle §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení nie je možné podať námietky .
25. Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle §9
ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
26. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde
k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
Schválil : starosta Ing. Dušan Španko

................................................................

Vypracoval : Dana Kičinová

......................................................................

Súťažné podklady tvorí:
a.) Výzva na predloženie ponuky
b.) Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača
c.) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
d.) Príloha č. 3 – Technická správa
e.) Príloha č. 4 - Výkaz výmer

Predpoklad – Harmonogram VO a trvanie zmluvy o dielo
a.) Verejné obstarávanie: 07/2015
b.) Zverejnenie na web stránke obce: 17.07.2015
c.) Doručenie výzvy elektronickými prostriedkami min. trom uchádzačom na základe rozhodnutia
verejného obstarávateľa: 17.07.2015
d.) Možnosť požiadať o súťažné podklady: od zverejnenie výzvy do termínu do 24.07.2015 do 10.00
hod.
e.) Predloženie ponuky: do termínu 24.07.2015 do 10.00 hod.
f.)

Otváranie ponúk: 24.07.2015 – neverejné o cca 13.00 hod.

g.) Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov elektronicky všetkým uchádzačom predpoklad:
24.07.2015
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h.) Rokovanie o podpise zmluvy, a podpis zmluvy predpoklad: 27.07.2015-28.07.2015
i.)

Zverejnenie zmluvy v zmysle platných predpisov: po podpise, zverejniť na web stránke obce

j.)

Termín trvania zmluvy : do 16.10.2015
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