Pôdohospodárska platobná agentúra
Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Obec Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany, IČO: 00332488
Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Obec Komárany

Sídlo:

Komárany 136, 093 01 Komárany

Zastúpený:

Jana Kráľová - starosta

IČO:

00332488

DIČ:

2020630128

IČ DPH:

---

Štát:

Slovenská republika

Kontaktná osoba na získanie súťažných podkladov a verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko:

PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík

Poštová adresa:

B & J Finance, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

GSM:

0905/ 866 712

E-mail:

bjfinance.sk@gmail.com

Druh verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu: podľa § 7, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
2. Predmet zákazky:
Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany
3. Použitý postup zadávania zákazky:
zákazka podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:
83.333,33 EUR bez DPH
5. Druh zákazky:
Realizácia stavebných prác
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6. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov.
7. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií - Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45340000-2 (Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení),
45233292-2 (Inštalácia bezpečnostného zariadenia), 35125300-2 (Bezpečnostné kamery).
8. Komplexnosť zákazky:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na
celý predmet zákazky.
9. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a implementácia technologických zariadení súvisiacich so
zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž
kamerových systémov), pozostávajúca najmä z:
 vybudovania digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a
centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov
 implementácie snímacích zariadení (kamery) a s ním súvisiaceho osvetlenia verejných
priestorov, resp. implementácia snímacích zariadení umožňujúcich snímanie v tme
 vybudovanie distribučnej siete prostredníctvom pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej
komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu (budovanie
aktívnych/pasívnych optických sietí, metalických sietí, budovanie bezdrôtových prístupových
sietí (pri bezdrôtových sieťach len v pásmach vyžadujúcich prevádzkovanie na základe
individuálneho povolenia)
 implementácie centrálneho riadiaceho systému otvoreného pre prípadné rozšírenie počtu a
typov snímacích zariadení a rozšírenie úložiska pre archiváciu záznamov
 implementácie úložiska pre archiváciu záznamov (distribuované jednotky pre ukladanie
záznamov a centrálna jednotka/y pre ukladanie záznamov)
Digitálny kamerový systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
 predloženým návrhom riešenia uchádzač preukáže, že vybuduje otvorený (technologicky
neutrálny) kamerový systém, ktorý umožní prípadné rozšírenie o ďalšie snímacie zariadenia a
rozšírenie úložiska pre archiváciu záznamov
 kamerový systém musí spĺňať požiadavky príslušnej platnej legislatívy a zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr.: umožniť
elimináciu zobrazenia a archivácie snímaného záznamu zasahujúceho súkromné
priestranstvá a objekty, ochranu prenášaných informácií)
 kamerový systém musí dosiahnuť minimálne rozlíšenie snímaného obrazu 2048x1536 px
alebo 3 Mpx (pri minimálne 25 snímkach za sekundu).
Predmetom špecifikácie na monitorované lokality je priložený súbor mapových podkladov s
vyznačením verejných priestranstiev, v rámci ktorých sú identifikované jednotlivé lokality (zóny),
ktoré majú byť monitorované a príslušná fotodokumentácia každej lokality (zóny). Priložená
špecifikácia obsahuje nasledujúce požiadavky na monitorované lokality:
 Celkový počet požadovaných monitorovaných lokalít: 7
 Minimálny požadovaný počet kamier: 16
 Minimálny požadovaný počet svetelných bodov (osvetlení): 0
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Uchádzač musí zabezpečiť monitorovanie všetkých povinne požadovaných monitorovaných
lokalít. Nezabezpečenie monitorovania povinne požadovaných monitorovaných lokalít
a nezabezpečenia minimálneho počtu kamier a osvetlení sa považuje za nesplnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Užívateľské prostredie záznamového systému v slovenskom jazyku. Prevádzkovanie systému po
dobu minimálne 3 rokov
Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie a schválenie potrebnej dokumentácie v zmysle
požiadaviek zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, bezpečnostného projektu a prevádzkovanie digitálneho kamerového systému
po dobu minimálne 5 rokov od podpisu preberacieho protokolu.
V prípade, ak sú pre realizáciu Diela potrebné stavebné práce, uchádzač povinný predložiť v
mene Objednávateľa a odovzdať Objednávateľovi:
 Projektovú dokumentáciu s rozpočtom vypracovanú v závislosti od zvoleného typu distribučnej
siete (napr. pevnej káblovej siete optickej alebo metalickej alebo bezdrôtovej prístupovej siete
FWA a pod.) pre vybudovanie a prepojenie širokopásmovej infraštruktúry do vyššej
komunikačnej siete; súčasťou projektovej dokumentácie budú aj všetky potrebné povolenia,
ktoré pri danom projekte vyžaduje platná legislatíva SR
 Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné
stavebné povolenie a/alebo rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o umiestnení
líniovej stavby a rozhodnutie o využití územia ), vrátane písomného oznámenia stavebného
úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým
situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom (originál alebo úradne
osvedčená fotokópia)
 Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov - v prípade ak si Dielo vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne
osvedčenú fotokópiu)
 Rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a rozhodnutie o
využití územia § 39 - § 40, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri
stavebných investíciách, resp. pri investíciách do líniových stavieb podzemnej a/alebo
nadzemnej káblovej infraštruktúry (originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
Súčasťou zákazky je aj zreteľné označenie obce a jej územia o tom, že priestor je monitorovaný.
Po otvorení jednotlivých ponúk, verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov elektronickou poštou na
konkrétny dátum na praktické predvedenie funkčnosti kamerového systému na mieste.
10. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany, IČO:
00332488, resp. intravilán obce.
11. Rozsah predmetu zákazky:
Podľa Opisu uvedeného v bode 9. k tejto výzve.
12. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
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Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
13. Trvanie zmluvy:
Trvanie zmluvy: Zmluva o dielo bude uzatvorená na dobu určitú.
Termín dodania predmetu zákazky: do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
Nadobudnutie platnosti a účinnosti zmluvy: Zmluva o dielo nadobudne platnosť po podpise oboma
zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde
k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie či finančného grantu medzi príslušným
poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Obec Komárany, Komárany 136, 093 01
Komárany, IČO: 00332488, a to na základe jej podanej žiadosti a zároveň po splnení druhej odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že príslušný poskytovateľ pomoci odsúhlasí celý proces verejného

obstarávania.
14. Špecifické ustanovenia zmluvy:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač do Zmluvy o dielo, ktorú predloží verejnému
obstarávateľovi zakomponoval tieto body:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na
realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej
zákazky (obec, okres, VÚC).
V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa
zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa
Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných
rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych
komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych
komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší
pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru atď.“
„Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovanou
službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí
objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
15. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný: zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a vlastných
zdrojov verejného obstarávateľa.
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Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Program rozvoja vidieka SR
2014 - 2020, podopatrenie 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňových
dokladov so splatnosťou 30 dní.
Verejný obstarávateľ prehlasuje, že nie je platcom DPH.
16. Označenie, či dodanie tovaru je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou,
autorizáciou a pod.):
Nie
17. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak,
aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie
ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov.
V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky
záujemca môže dohodnúť termín obhliadky na adrese verejného obstarávateľa, resp. telefonicky
u starostu obce (Jana Kráľová, tel: 0902 891 745).
Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky idú na ťarchu
záujemcu.
Obhliadka po dohode s kontaktnou osobou sa môže uskutočniť najneskôr v lehote na
predkladanie ponúk.
18. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2017 do 15:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v 2-och papierových vyhotoveniach, doručená
spolu so všetkými povinnými prílohami, v zalepenej obálke.
Dokumenty, ktoré vyhotovuje uchádzač, musia byť podpísané ním, alebo osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom
skupiny, alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny s doložením
originálneho, alebo úradne overeného splnomocnenia oprávnenej osoby konať v mene
spoločnosti/ uchádzača/ člena skupiny, s uvedením rozsahu úkonov, na ktoré je táto osoba
splnomocnená.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
a) adresu uvedenú v bode 21,
b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
c) označenie “Verejné obstarávanie - neotvárať”,
d) označenie heslom verejnej súťaže: Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany.
19. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
Osobné postavenie
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom
obstarávaní v platnom znení, t.j. musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu

strana 5 z 9

Pôdohospodárska platobná agentúra
Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Obec Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany, IČO: 00332488
Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany

z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe. Preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším
ako 3 mesiace.
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej
poisťovne nie starším ako 3 mesiace.
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu
nie starším ako 3 mesiace.
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku. Preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie
starším ako 3 mesiace.
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Preukáže doloženým čestným vyhlásením.
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré
mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva
niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Ak nie je upravený inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ
príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZoVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom jednotného európskeho
dokumentu.
Finančné a ekonomické postavenie
Nepožaduje sa
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Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoju
technickú a odbornú spôsobilosť:
 § 34, ods. 1, písm. j) - uchádzač predloží technickú projektovú dokumentáciu, ktorej
špecifiká sú uvedené v Opise predmete zákazky (bod 9)
 § 34, ods. 1, písm. m) - uchádzač predloží licenciu na prevádzkovanie technickej
služby s rozsahom činností podľa § 7 ods. 1 zákona 473/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava
zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení
umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na
chránenom mieste alebo v ich okolí. Licencia musí byť vydaná PZ SR. Uchádzač so
sídlom mimo územia SR doloží rovnocenné doklady platné v krajine svojho sídla
alebo iný ekvivalent podľa platnej legislatívy v EÚ a SR
 § 34, ods. 1, písm. m) - uchádzač predloží stanovisko TÚ k využitým frekvenciám, ak
súčasťou systému bude aj budovanie siete na jeho prepojenie pomocou bezdrôtovej
technológie
ALEBO
- uchádzač predloží stavebné povolenie, ak súčasťou systému
bude aj budovanie siete na jeho prepojenie pomocou zemných (stavebných) prác,
ALEBO
- uchádzač predloží povolenie na užívanie, ak súčasťou
systému bude aj budovanie siete na jeho prepojenie pomocou „vzduchu a cez
zariadenia na „cudzích“ stĺpoch
20. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. najneskôr do 31.10.2019.
21. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Kontaktné miesto: B & J Finance, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
22. Obsah ponuky:
a) Doklady podľa bodu 19. tejto výzvy,
b) Návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk (príloha č. 1 tejto výzvy).
23. Vyhodnotenie ponúk, kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov posudzovaného
údaju, uvedeného v ponukách nasledovne:
a) najnižšia cena za predmet zákazky celkom spolu vrátane DPH uvedená v eurách = 100
bodov; t.j. maximálny počet bodov pridelený ponuke k danému kritériu.
Ponuky budú vyhodnocované použitím nasledujúcich kritérií s uvedením váhy:
Spôsob stanovenia najlepšej ponuky a spôsob výpočtu bodových ohodnotení ostatných ponúk je
spresnený vzorcom. Bodovým ohodnotením rozumieme počet bodov pridelený jednotlivým
členom komisie jednotlivej ponuke k danému kritériu. Bodové ohodnotenie sa vždy zaokrúhľuje
matematicky na celé číslo (vrátane 0).
a) Najnižšia cena predmetu zákazky.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s najnižšou cenou za predmet zákazky
vyjadrenou v eurách vrátane DPH. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre
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každú ďalšiu navrhovanú cenu za predmet zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel
najnižšej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa
prideľujú pre uvedené kritérium.
[(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]
cenamin - najnižšia ponuková cena za predmet zákazky platnej ponuky, vyjadrená v eurách,
cenanavrh - príslušná posudzovaná ponuková cena za predmet zákazky, uvedená vo
vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách,
bodymax - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“ t.j. 100 bodov
Po pridelení bodových ohodnotení jednotlivým ponukám jednotlivými členmi komisie sa pre každú
ponuku určí poradie. Úspešným uchádzačom v súťaži sa stane uchádzač, ktorého ponuka po
súčte výsledných hodnôt všetkých posudzovaných kritérií (písm. a), b) a c)) podľa všetkých
členov komisie, zaokrúhlených na celý počet bodov, dosiahne najvyššie bodové. Poradie
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na celé čísla, ktoré boli pridelené po vzájomnom
súčte výsledných bodových hodnôt všetkými členmi komisie viacerým ponukám uchádzačov
umiestneným na tom istom mieste, stane sa víťazom verejnej súťaže ten uchádzač, ktorého
ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov, pridelených po vzájomnom súčte
výsledných bodových hodnôt podľa písm. a) dosiahne po zaokrúhlení na desatiny čísiel najvyššie
bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov s rovnakým počtom bodov, ktorí boli
vyhodnotení pôvodne na tom istom mieste, sa stanoví vzájomným porovnaním celkového počtu
bodov zaokrúhlených na desatiny čísiel, pridelených po vzájomnom súčte výsledných bodových
hodnôt.
24. Lehota na zmenu ponuky:
Lehota počas ktorej je možné meniť ponuku na predmet zákazky je lehota na predkladanie
ponuky podľa bodu 17. tejto výzvy.
25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť
vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto
výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
26. Zoznam príloh:
1) Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk
V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2017
Súlad Výzvy na predkladanie ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov potvrdzuje:
............................................................................
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík, v.r.
odborne spôsobilá osoba na VO
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Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií hodnotenia

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Predmet zákazky: Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany
Údaje o uchádzačovi:
obchodné meno/názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
právne zastúpený:

1) Kritérium 1: cena za realizáciu predmetu zákazky
Cena v EUR
bez DPH
Cena za realizáciu predmetu zákazky

DPH

spolu s DPH

(pozn.: Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní - "Nie som platca DPH").

Čestne vyhlasujeme, že:
 všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné
 súhlasíme s podmienkami určenými obstarávateľom
 všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo
jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spytovali sme sa a sme si vedomí, že ak naša
ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované obstarávateľom, budeme zo súťaže
vylúčení
 nebudeme obmedzovať obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke
 predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku
 súhlasíme s tým, že obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich
Dátum:
Titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:
Odtlačok pečiatky:
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