Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby-postup podľa§117zákonač.343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov :
Obec Lazisko
Adresa:
Obecný úrad Lazisko , Lazisko 140 , 032 11 pošta Svätý Kríž
IČO:
00315354
Štatutárny zástupca: Bc. František Púčik - starosta obce
tel.
0904 164 422
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. František Púčik – starosta obce , 0904 164 422 ,
lazisko@lazisko.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
„ Kamerový systém v obce Lazisko “

2.1.

Predmet zákazky:
Je výber dodávateľa na služby: Kamerový systém obce Lazisko.
Obec Lazisko, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov( ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 6 a § 117 cit. Zákona na predloženie
predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku:,, Kamerový systém“
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po
predchádzajúcej dohode so starostom obce.

2.2

Množstvo a rozsah predmetu zákazky :
Technická špecifikácia kamerového systému:

Centrálna časť kamerového systému bude umiestnená na obecnom úrade v
dátovom racku 9U. Systém sa skladá z nahrávacieho zariadenia, 16 kanálového rekordéra,
pripojeného do kamerovej siete s možnosťou zobrazenia na lokálnom monitore, záložného
zdroja v prípade krátkodobého výpadku el. energie. Z centrálnej časti budú pripojené
jednotlivé koncové kamerové body cez vybodovaný rádiový spoj alebo pomocou káblového
vedenia. Koncové monitorovacie body budú vybavené kamerami s min. 4 Mpix rozlíšením,
umiestnené v inštalačnej krabici s pripojením do kamerovej siete. Jednotlivé kamerové body
budú zálohovane proti krátkodobému výpadku el. energie záložným zdrojom.
Detailný popis komponentov a schéma rozmiestnenia kamier v obci Lazisko v prílohe

Lehota a miesto predkladania ponúk:
Vyplnenú ponuku na predmet zákazky doručte elektronicky na emailovú adresu
lazisko@lazisko.sk. alebo v listinnej podobe doručiť na adresu: lazisko140, 032 11
Svätý Kríž v termíne do 18.02.2020 do 12.00 hod. Ponuky, ktoré sa predkladajú
listinne musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené: ,,Verejné
obstarávanie-NEOTVÁRAŤ“
Miesto otváranie ponúk: obecný úrad Lazisko, Lazisko 140, 032 11 Svätý Kríž,
Otváranie ponúk bude neverejné.

2.3

2.4

Miesto a termín dodania predmetu služby: Obec Lazisko

2.5

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky resp.
obstarávania. Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhnutá cena bez DPH.
Víťazom sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú
cenu vrátane DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti
ponúkaných cien.

2.6

Požiadavky na jednotné spracovanie ponuky: Celá ponuka, doklady a dokumenty
v nej predložené musia vyť vyhotovené v slovenskom jazyku

2.7 Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle limitu pre zákazku podľa § 117 zákona
343/2015 Z.z.
Podmienky financovania: predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného
obstarávateľa prevodným príkazom, lehota splatnosti faktúr je 15 dní od ich doručenia
verejnému obstarávateľovi, verený obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohovú
platbu. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva s úspešným
uchádzačom, resp. bude vystavená objednávka

2.8

2.9 Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
a) Náklady spojené súčasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku

v prípade že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade,
že jej obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na
predkladanie ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo
výzve a bola predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.
V Lazisku dňa 12.02.2020
Bc. František Púčik v.r.
starosta obce

