Obec

JAROVNICE

Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a výpočtová technika projektu „Rómske
občianske hliadky v obci Jarovnice“
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Web:

Obec Jarovnice
Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
00 327 212
2020711528
Prima banka Slovensko, a.s.
8818513001/5600
SK04 5600 0000 0088 1851 3001
Florián Giňa, starosta obce
Mgr. Miroslav Kovalík, osoba vykonávajúca proces VO
mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
www.jarovnice.sk

2.

Druh verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Názov predmetu zákazky:
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a výpočtová technika projektu „Rómske
občianske hliadky v obci Jarovnice“

4.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:
4.546,00 EUR bez DPH.

5.

Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov, zo štátneho rozpočtu
a zo štrukturálnych fondov EU.

6.

Komplexnosť predmetu zákazky:
Predmet zákazky je podľa projektov rozdelený na časť A a časť B a nemusí tvoriť jeden
požadovaný celok ako výstup návrhu na uzavretie zmluvy o dodaní zákazky. Uchádzač môže
naceniť a predložiť cenovú ponuku na ktorúkoľvek časť samostatne alebo na obe časti spolu.
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7.

Opis a rozsah predmetu zákazky:
ČASŤ A Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika:
Predmetom zákazky je obstaranie vysielačiek, ktoré budú tvoriť nevyhnutnú súčasť práce
rómskej občianskej hliadky ako formu zefektívnenia ich práce vzhľadom na početnosť rómskej
populácie v obci a kamerového systému ako nevyhnutnú súčasť efektívneho zabezpečovania
služieb rómskej občianskej hliadky. Kamerový systém bude doplnený na existujúci kamerový
systém obce, vrátane inštalácie (montáže) tovaru a dopravy na miesto dodania, a to v rámci
projektu „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“, kód ITMS: 27120130609,
realizovaného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č.
2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č. 2.1 Podpora SI osôb ohrozených sociálnym
vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti
s osobitným zreteľom na MRK, Rámcová aktivita č. 2.1.4 – Aktivity zamerané na podporu
komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a
senzibilizačné aktivity, kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, a to v nasledovnom rozsahu:
A1. Profi vysielačky - s dosahom min. 1 km aj v zastavanom a členitom teréne, (4 ks),
A2. Kamera – 1.3MP vonkajšia kompaktná Day&Night, Low Lux, WDR, IR-LED kamera s
držiakom, krytie IP-67, antivadal IK-10, Intelligent IR-LED (30m), fixný objektív 3.6mm, IR
filter, kompresia H.264 / MJPEG, Dual streaming, rozlíšenie 1280x1024 / 30 fps, 0.15/0.1 Lux,
F1.2, ATW, Auto Iris-DD, RJ-45, protokoly: ONVIF, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP,
DDNS, 3GP RTSP atd, pracovná teplota: -20/+50°C, napájanie PoE (IEEE 802.3af) a 12V DC,
5.5W, (4 ks),
A3. Kamera – 2MP IP Day&Night antivandal Dome kamera s VF objektívom a IR-LED (15x),
3-Axis, 1/2.5" progressive scan CMOS, Dual stream: H264, MPEG4/MJPEG, rozlíšenie:
1920x1080/ 30fps, 1/0.5/0 Lux, VF objektív 2.7~9mm DC drive, mechanický IR filter, TV
výstup, audio vstup / výstup, detekcia pohybu, privátne zóny, 1 alarmový vstup, 1 výstup,
Micro SD / SDHC slot, 10/100 Ethernet, protokoly: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP,
DDNS, UPnP, RTSP atd, krytie IP-66, montáž na povrch alebo na zapustenie, napájanie: 12V
DC/24V AC, PoE IEE802.3af / 15.4W, rozmery: ø165x125 mm, (2 ks),
A4. Switch – 8-mi portový Fast Ethernet PoE Switch,8 x 10/100Mbps Fast Ethernet portov,4x
PoE port,Kompatibilný s 802.3af štandardom,Auto MDI/MDI-X, integrujúci 100Mbps Fast
Ethernet switch a 10Mbps Ethernet vo flexibilnom balení. Port 1 ~ 4 podporuje Power over
Ethernet (PoE). Detekcia IEEE802.3af je automatická a poskytuje energiu po LAN kábli a
15.4W na každý PoE port a môže byť použitý pre AP, IP telefony, IP kamery a iné PD
zariadenia, (4 ks),
A5. Držiak na stĺp - s priemerom Ø 15~19cm pre kamery série VD, FD, FE, FER, SD200,
dodávané s oceľovými sťahovacími pásikmi - 4ks, rozmery: 241x161mm, (2 ks),
A6. Držiak na stenu - husací krk pre Dome kamery GV-VD/FE/FD, rozmery: 126.5x203x160
mm, (2 ks),
A7. PC monitor - 19" TFT-LCD TV, rozlíšenie 1280x1024, odozva 8 ms, kontrast 700:1, jas
300 cd/m2, hFr: 31-80kHz, vFr 56-75Hz, 16.2 Mil. farieb, integrovaný TV tuner - PAL, 100
kanálov, OSD menu, Audio/Video vstup - cinch, PC, AV, S-Video, analog composite, (1 ks),
A8. Hard disk pro DVR – min. 1 000 GB, (1 ks),
A9. Skrinka box combi pre dátové rozvody – (4 ks),
A10. Kovový úchyt na stĺp – (2 ks),
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A11. Dátový konektor – (8 ks),
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou
(ekvivalentom). V prípade, ak sa vo výzve alebo v prílohe č. 1 nachádza odkaz na konkrétneho
výrobcu alebo na konkrétny výrobok (tovar), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však
musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne
navrhované
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 3.151,00 EUR bez DPH.
ČASŤ B výpočtová technika:
B1. Notebook - displej LED min. 15.6", procesor min. 2-jadrový min. 2,1 GHz, RAM min. 4
GB, HDD min. 500 GB, Grafická karta min. 2 GB, DVD-RW, rozhranie: min. 1xHDMI, USB
2.0, USB 3.0, web kamera, čítačka kariet SD/MMC, Wifi, numerická klávesnica, (2 ks),
B2. Softvér – licencia na operačný systém, kancelársky balík - písanie textu, tabuľky, tvorba
prezentácií, internetový prehliadač, software na komunikáciu cez internet, software - antivírová
ochrana, pre notebooky, (2 ks),
B3. Multifunkčné zariadenie – laserová tlačiareň farebná, multifunkčná (alebo ekvivalentné
zariadenie), A4 tlačiareň/skener/kopírka, 15str./min, 1200x2400dpi, USB 2.0., funkcie: Tlač,
Bezdrôtová, mobilná tlač, Ručná obojstranná tlač, WPS režim, funkcia ekologický režim
jedným dotykom, displej LCD, podávanie papiera: vstupný zásobník: až 250 listov, výstupný
zásobník: až 100 listov, Rozhranie: 1x USB 2.0, 1x Ethernet, 1x WiFi, (1 ks)
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou
(ekvivalentom). V prípade, ak sa vo výzve alebo v prílohe č. 1 nachádza odkaz na konkrétneho
výrobcu alebo na konkrétny výrobok (tovar), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však
musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne
navrhované
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 1.395,00 EUR bez DPH.
8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice.
Predpokladaný termín plnenia:
• Časť A: počas trvania projektu odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najneskôr
do 30.09.2015.
• Časť B: počas trvania projektu odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najneskôr
do 30.09.2015.
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9.

Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti uchádzač predloží:
• kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti
na § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet
zákazky, resp. podľa § 128, resp. § 133 ZVO.

10.

Obsah ponuky:
Ponuka bude obsahovať:
• doklady podľa bodu 9. Podmienky účasti,
• cenovú/-é ponuku/-y uchádzača – vyplnený formulár – Cenová ponuka na nacenenie
(Príloha č. 1).

11.

Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
− navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
− výška a sadzba DPH,
− navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH upozorní.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti vrátane
balného a dopravy na miesto dodania.

12.

Predkladanie ponúk:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo poštou na adresu Obec
Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice, a to v zalepenej obálke označenej heslom súťaže
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a výpočtová technika projektu „Rómske
občianske hliadky v obci Jarovnice“ – časť A., B.“, s označením „NEOTVÁRAŤ“, s adresou
verejného obstarávateľa a adresou uchádzača.
Uchádzač v hesle súťaže týkajúceho sa označenia hesla časti súťaže uvedie, pre ktorú časť
predmetu zákazky predkladá ponuku. Napríklad, ak uchádzač bude predkladať ponuku len na
časť A., v hesle uvedie: Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a výpočtová technika
projektu „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ – časť A.“.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 06.03.2015 do 11.00 hod..

www.iazasi.gov.sk

www.esf.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
Strana 4 z 5

Obec

JAROVNICE

Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice

13.

Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH
za jednotlivé časti predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať každú časť predmetu zákazky samostatne. Cenovú
ponuku uchádzača s najnižšou cenou každej príslušnej časti, ktorý splnil podmienky účasti
verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku
príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania príslušnej časti
neuspeli.

14.

Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

15.

Lehota viazanosti ponúk:
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk.
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.08.2015.

V Jarovniciach, 25.02.2015

...................................................
Florián Giňa, v. r.
starosta obce
Príloha č. 1: Cenová ponuka na nacenenie
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PRÍLOHA Č. 1: CENOVÁ PONUKA NA NACENENIE
Verejný obstarávateľ

Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice

Predmet zákazky

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika
a výpočtová technika projektu „Rómske občianske
hliadky v obci Jarovnice“

Identifikačné údaje uchádzača

ČASŤ A Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika:

MJ

Počet
jedno
tiek

Profi
vysielačky
Kamera –
1.3MP

ks

4

ks

4

A3.

Kamera – 2MP

ks

2

A4.

Switch

ks

4

A5.

Držiak na stĺp

ks

2

A6.

ks

2

A7.

Držiak na
stenu
PC monitor

ks

1

A8.

Hard disk

ks

1

ks

4

P. č.

Názov položky

A1.
A2.

A9.

Značka, typ, technický opis špecifikácia

Skrinka box
combi pre
dátové rozvody

www.iazasi.gov.sk

Jednotko
vá cena
v EUR
bez DPH

Cena
celkom
v EUR
bez DPH

DPH
20%

Cena
celkom
v EUR s
DPH
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A10. Kovový úchyt
na stĺp

ks

2

A11. Dátový
konektor

ks

8

Celková cena bez DPH

EUR

DPH 20 %

EUR

Celková cena vrátane DPH

EUR

ČASŤ B výpočtová technika:

P. č.

B1.

Názov položky

Značka, typ, technický opis špecifikácia

Notebook

MJ

Počet
jedno
tiek

ks

2

B2.

Softvér

ks

2

B3.

Multifunkčné
zariadenie

ks

1

Jednotko
vá cena
v EUR
bez DPH

Cena
celkom
v EUR
bez DPH

DPH
20%

Cena
celkom
v EUR s
DPH

Celková cena bez DPH

EUR

DPH 20 %

EUR

Celková cena vrátane DPH

EUR

Som platcom DPH. – Nie som platcom DPH. (nehodiace sa prečiarknuť)
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Čestné vyhlásenie
uchádzača

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na
predkladanie ponúk a jej prílohe. Vyššie uvedená cena je konečná
cena vrátane DPH za kompletné poskytovanie predmetu zákazky.

Miesto a dátum
predloženia cenovej
ponuky

Odtlačok pečiatky a
titul/-y, meno/-á,
priezvisko/-á a podpis/y štatutárneho / nych
zástupcu / ov
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