Mesto L i p a n y
Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Záujemcom

V Lipanoch dňa 10.9.2015
Č. j.: 6440/2015-Výst.
Vec
Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
e-mail:
telefón:

Mesto Lipany
327 379
PhDr. Jozef Križalkovič
vystavba@lipany.sk
0905495517

2. Názov zákazky:
Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Lipany
3. Opis predmetu zákazky:
3.1. Východiskový stav:
Súčasný kamerový systém je systémom hybridným a pozostáva z analogových a IP kamier,
11 otočných a 5 statických. Všetky otočné kamery sú zn. Bosh.
3.2. Navrhovaná modernizácia a rozšírenie:
V rámci modernizácie a rozšírenia žiadame dodať a namontovať 3 nové otočné kamery , z
toho dve kamery nové a jedna – výmena namiesto pôvodnej, podľa súpisu v prílohe č.1
výzvy. V položkách, pri ktorých je uvedený výrobca zariadenia je možné použiť ekvivalent,
pre ktorý je potrené dokladmi preukázať, že má rovnaké technické vlastnosti a parametre
ako uvedené zariadenie. Súčasťou zákazky je aj prepojenie optickým káblom v celkovej
dĺžke 270bm, dodávka, montáž včítane montážneho materiálu.
Všetky nové zariadenia musia byť kompatibilné s jestvujúcim systémom !
3.3. Možnosť predloženia variantných riešení : Neumožňujeme predloženie variantných
riešení.
4. Cena a platobné podmienky
4.1. Cena bude uvedená v špecifikácii s jednotkovými cenami za jednotlivé položky , podľa
výkazu výmer v prílohe č.1 výzvy.
4.2. Celková cena bude uvedená v členení:
Cena bez DPH
Sadzba DPH
Cena s DPH

Ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.
V cene budú obsiahnuté všetky náklady na dodávku a montáž zariadení.
Cenu uvádzajte v zložení bez DPH a s DPH.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
14 853,33 Eur bez DPH
6. Typ zmluvy a trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka – Zákon č.513/1991 v znení neskorších zmien
a doplnkov
Ukončenie : do 30.11.2015
7. Financovanie predmetu zákazky
Predmet obstarávania bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu SR na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality a z rozpočtu mesta. Lehota splatnosti faktúr – max.
30 dní, objednávateľ neposkytuje preddavky.
8. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 26 ods. 1) písm. f) zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uchádzač splní podmienku účasti predložením kópie dokladu, ktorý preukazuje, že uchádzač
je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu a uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k
predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.
9. Obsah ponuky
1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať ( podmienka účasti)
2. Cenová ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 3
a 4 výzvy a prílohy č.1
9. Predkladanie ponúk
Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie
ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača.
Obal ponuky musí byť označený textom: „ Neotvárať – a heslom „Modernizácia a rozšírenie
kamerového systému“.
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
10. Miesto predkladania ponúk
Mestský úrad Lipany, Krivianska1 , 082 71 Lipany
11. Lehota na predkladanie ponúk
22.9.2015 do 9,00 hod.
12. Lehota viazanosti ponúk
31.12.2015

2

13. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania
14. Vyhodnocovanie ponúk
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou
cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na
poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná.
15. Ďalšie informácie
15.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude
uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný
potvrdiť jej prijatie elektronicky.
15.2. Obhliadku miesta realizácie možno vykonať v dopredu dohodnutom termíne s Ing.
Terifajom, tel. č. 0907 999 803
15.3. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom
obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Príloha č.1: Výkaz výmer

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta
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