OBEC FAČKOV
Fačkov č. 69
013 15 pošta Rajecká Lesná
tel. : +41 549 1128, e-mail : urad@obecfackov.sk
www.poluvsie.sk

____________________________________________________________________
Vybavuje : Miroslav Čerňanec
Dátum : 22.10.2018
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Obec Fačkov
Sídlo organizácie : Fačkov č. 69, 013 15 Fačkov
IČO : 00321265
Internetová adresa : www.obecfackov.sk
E-mail : urad@obecfackov.sk
Kontaktné miesto : Fačkov č. 69, 013 15 Fačkov
Kontaktná osoba : Miroslav Čerňanec
Telefón : 0905 327 620
E-mail : urad@obecfackov.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy :
2.1 Názov zákazky : „Vytvorenie kamerového systému“.
2.2 Miesto dodania : Obec Fačkov.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo alebo bude vystavená objednávka.
2.4 Druh zákazky : zákazka na tovary a služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu,
CPV : 35125300-2 Bezpečnostné kamery
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : v zmysle limitu pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015Z.z. o
verejnom obstarávaní.
3. Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmetom realizovanej zákazky je vytvorenie kamerového systému v obci Fačkov podľa
nasledovnej špecifikácie:
Popis
Kamera IP 3Mpx kompaktná exterierová kamera
Čidlo: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS ; Veľkosť matrice: 5 Mpx ; Rozlíšenie: 2944 x 1656 5.0 Mpx; Uhol záberu: 87° ; Dosah osvetlenia IR osvetlenia: 80 m ; Vstupy/výstupy alarmov: 2 /
1 ; Napájanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;IP 66 .
Kamera na snímanie ŠPZ ANPR ultra low light
NVR nahrávanie IP 16 kanálov + HDD 4TB
LCD monitor
Optický prepoj 4vl.hlavná trasa ,optický switch,prepoj 5Ghz UPS zdroje
Montážne káble UTP,FTP ,Cyky ,konzoly
Montáž ,oživenie,školenie obsluhy ,protokoly o odovzdaní .
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3.2 Realizované s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - program "Prevencia
kriminality na rok 2018“.
3.3 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby získali všetky
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Záujemcovia, ktorí
prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú informácie na
telefónnom čísle, alebo priamo u kontaktnej osoby - starosta obce. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo rozšíriť rozsah predmetu zákazky v prípade, ak dôjde verejným obstarávaním ku
úspore.
3.4 Dodanie predmetu zákazky : ukončenie prác - do 60 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
4. Podmienky účasti :
Osobné postavenie :
Zoznam a krátky opis podmienok : § 32 ods. 1 písm. e) - Uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač predloží doklad o oprávnení
uskutočňovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač vedený v Zozname
hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie dokladuje splnenie podmienky účasti
prehlásením, že je v zozname evidovaný. Identifikačné údaje uchádzača : obchodný názov, adresa
sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho
zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo a e-mail.
Technická a odborná spôsobilosť :
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky : § 34 ods.
1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a kontaktných údajoch investorov s možnosťou verifikácie verejným
obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje uviesť minimálne dve referencie realizovaných
zákaziek, spočívajúcich vo zhotovení kamerových systémov. Úhrnná hodnota referencií musí byť
najmenej 5 000,00 € s DPH. Uchádzač, ktorého referencie sa nachádzajú v informačnom systéme
Evidencií vedenom Úradom pre verejné obstarávanie dokladuje splnenie podmienky účasti
konkrétnym odkazom na stránku.
Obchodné podmienky :
Verejný obstarávateľ môže zaslať uchádzačovi výzvu na preukázanie splnenia podmienok
prieskumu trhu. Uchádzač sa zaväzuje do 3 dní od Výzvy verejného obstarávateľa predložiť
podrobný rozpis cien plnenia, preukázanie disponibility potrebnými technickými zariadeniami
a ostatné doklady
5. Možnosť predloženia ponuky :
5.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
6.1 Zálohy nebudú poskytované.
7. Podmienky účasti uchádzačov - obsah ponuky :
7.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača.
7.2 Ocenená špecifikácia - podľa špecifikácie v bode 3.1.
7.3 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).
7.4 Zoznam referencií.
8. Lehota na predloženie ponúk :
8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do : 30.10.2018 do 1500 hod.
8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : Fačkov č. 69, 013 15 Fačkov.
8.3 Ponuky požadujeme predložiť v listinnej podobe. Ponuky musia byť doručené v uzatvorených
obálkach a označené : „Verejné obstarávanie – Kamerový systém - NEOTVÁRAŤ“.

8.4 Miesto otvárania ponúk : Fačkov č. 69, 013 15 Fačkov
8.5 Otváranie ponúk bude neverejné.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk :
9.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.
9.2 Navrhovaná cena je ocenený celý predmet obstarávania - materiál, doprava, práca a uvedená suma
zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedeným
prác.
9.3 Ponuky sa predkladajú poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. alebo osobne do
podateľne verejného obstarávateľa na tejto adrese. Ponuky budú predkladané v slovenskom
jazyku, cena je v eurách bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
túto skutočnosť v ponuke).
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
10.1 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.
Vo Fačkove, 18.10.2018

......................................................
Miroslav Čerňanec
starosta obce

