VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
na dodanie tovaru
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
__________________________________________________________________________
l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Obec Šurice
Adresa organizácie: Šurice č. 179, 980 33 Hajnáčka
IČO: 00316458
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa
organizácie:
www.obecsurice.sk
Adresa profilu verejného obstarávateľa :
Kontaktné miesto: Novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 2. Poschodie č. dverí 317
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Telefón: +421905777935
E-mail: vojtech.ottmar@lucenec.sk
Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
výzvy.
II. OPIS
Názov zákazky: Kamerový systém – obec Šurice
Druh zákazky: dodanie tovaru
Hlavné miesto dodávky a montáže: Šurice
Opis zákazky:
Predmetom zákazky je inštalácia sedemnástich kamier, vybudovanie optickej prenosnej siete
a centrálneho dispečingu s potrebným hardvérovým a softvérovým vybavením podľa projektu
stavby.
Podrobný predmet zákazky je v PROJEKTE STAVBY. Je možné použiť ekvivalent materiálu
podľa § 42 ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Obhliadka miesta predmetu zákazky:
Je možná v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. Hlásiť sa na Obecnom úrade
Šurice, Šurice č. 179, 980 33 Hajnáčka, u starostu obce, telefón: +421 917451483.
III. PREDMET OBSTARÁVANIA PODĽA SPOLOČN0HO SLOVNÍKA
OBSTARÁVANIA
Hlavný predmet
Hlavný slovník : 35125300-2.
IV.ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
predloženia ponuky:Možnosť iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 12 041,33 EUR bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk: 05.11.2019, Čas: do 08:00 hod.
Ponuku je potrebné zaslať alebo doručiť na adresu verejného obstarávateľa v zalepenej
obálke. Obálku je potrebné označiť heslom „Neotvárať – Kamerový systém“.
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V. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
v predmete zákazky1. Doklad (kópia) o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).
2. Návrh ceny vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka. Cenu vypracovať podľa
PROJEKTU STAVBY.
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:
Realizácia diela bude od podpisu zmluvy 5 mesiacov.
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Obchodné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie Pôdohospodárskej platobnej
agentúry a z rozpočtu Obce Šurice. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom stavebných prác,
splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná
po protokolárnom prevzatí diela predmetu verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

V Šuriciach 24.10.2019

Zoltán Végh
starosta obce

