Sp. č. MU/2015/01176
Ev. č. VO/2015/06

Výzva na predkladanie ponúk
na predmet zákazky
„Vybudovanie kamerového systému v MČ Dargovských
hrdinov“
(predpokladaná hodnota zákazky je nižšia
ako finančné limity podlimitnej zákazky)
pri zadávaní zákazky verejný obstarávateľ postupuje 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“)
PREAMBULA
Výzva na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovaru a poskytnutie
služby, a následné úkony je postup zadávania zákazky v procese verejného
uplatnený podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní za dodržania
základných princípov verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ
upozorňuje, že predkladatelia cenových ponúk nemôžu uplatniť v danom
postupe zadávanie zákazky revízne
postupy podľa zákona o verejnom
obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia cenových ponúk žiadne nároky
na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej
ponuky.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1
Názov:
Mestská časť Košice - DH
1.2
IČO:
00690988
1.3
DIČ:
2020761545
1.4
Poštová adresa:
Dvorkinova 7, 040 22 Košice
1.5
Kontaktné miesto: Miestny úrad Mestskej časti Košice – DH,
Dvorkinova 7, 040 22 Košice
1.6
Kontaktná osoba: PhDr.Denisa Kušnírová
1.7
Tel.:
055 / 300 90 07
1.8
E-mail:
kusnirova@kosice-dh.sk
1.9
Druh verejného obstarávateľa: Obec - § 6 ods.1 písm. b) zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní)
1.10
Hlavný predmet činnosti: samospráva

2.

Predmet zákazky:
2.1
Názov zákazky: Vybudovanie kamerového systému MČ Dargovských
hrdinov
2.2
Druh zákazky: dodanie tovaru a poskytnutie služby
2.3
Miesto uskutočnenia zákazky: Košice – Dargovských hrdinov
NUTS kód: SK042 Košický kraj
2.4
Opis zákazky:
V rámci kamerového systému verejný obstarávateľ
požaduje dodanie a montáž zariadení uvedených v prílohe č. 1
s príslušenstvom, uvedenie kamerového a zabezpečovacieho systému
do prevádzky, prenos signálu zabezpečený prostredníctvom
bezdrôtovej siete alebo iného ekvivalentu.

Rozsah a požiadavky verejného obstarávateľa sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto výzvy – príloha č. 1.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne
a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov,
alebo rozpätie parametrov uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo
v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy identifikuje konkrétny typ výrobku,
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné
technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré
sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch,
príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
2.5
Komplexnosť plnenia:
2.5.1 Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.
2.5.2 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na
časti; vyžaduje sa plnenie zákazky v plnom rozsahu.
2.6
Variantné riešenia:
Nepovoľujú sa
2.7
Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: 29 900 €
Predpokladaná hodnota zákazky zodpovedá hodnote zákazky na
dodanie tovaru a poskytnutie služby v zmysle § 9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní.
2.8
Lehota na dodanie: do 12 mesiacov od podpisu zmluvy
3.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
3.1
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Zákazka
bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada
za plnenie predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným
platobným stykom, bez poskytnutia zálohy alebo preddavku, a to po
dodaní na základe faktúry.
3.2
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
neuvádza sa.
3.3
Podmienky účasti
3.3.1 Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu
dokladu o oprávnení plniť predmet zákazky.
3.3.2 Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa
3.3.3. Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa.

4.

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

5.

Požiadavky na obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať:
5.1
Doklady požadované v bode 3.3 tejto
5.2
Návrh na plnenie kritérií
5.2.1 Návrh ceny. Návrh ceny musí byť spracovaný ocenením na celý
predmet zákazky na základe prílohy č. 1.

6.

Kritériá na vyhodnotenie cenovej ponuky, spôsob vyhodnotenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je Cena. Bude hodnotená celková
cena navrhnutá uchádzačom vrátane dopravy a inštalácie na základe prílohy
č. 1. Ak uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak
uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom.
Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za
celý predmet zákazky.

7.

Podmienky predkladania ponúk
7.1 Miesto na predkladanie ponúk: Miestny úrad Mestskej časti

Košice – DH, Dvorkinova 7, 040 22 Košice
7.2 Označenie ponúk: „súťaž – kamery – neotvárať“
7.3 Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky požadujeme doručiť verejnému
obstarávateľovi najneskôr do 03.09.2015 do 08:00 hod do
podateľne MÚ MČ KE - DH.
8.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky viazané: Verejný obstarávateľa
predpokladá vykonať vyhodnotenie cenových ponúk vykonať najneskôr do
31.12.2015.

9.

Doplňujúce informácie
9.1 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode
7.3 tejto výzvy nebudú predmetom skúmania, posudzovania
a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej zákazky, a budú
záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa.
9.2 Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného
obstarávateľa, nevracajú sa uchádzačom a budú použité výlučne len na
výber zmluvného partnera. Ponuky uchádzačov ani ich časti, verejný
obstarávateľ nepoužije bez súhlasu predkladateľa.
9.3 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je vzhľadom na jej
finančný limit definovaná v zákone o verejnom obstarávaní nadlimitnou
zákazkou ani podlimitnou zákazkou, postupuje tak, aby vynaložené
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite
a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa § 9
ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
9.4 Doklady a dokumenty obsahujúce ponuku sa predkladajú v štátnom
jazyku, to znamená v slovenskom jazyku.
9.5 Ak uchádzač predloží v ponuke dokument v inom ako slovenskom
jazyku, musí predložiť i jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí
rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je úradný preklad
v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť
preložené do slovenského jazyka.
9.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 16 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní určuje, že komunikácia medzi verejným obstarávateľom
a vyzvanými subjektmi sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty,
osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.

Dátum:

25.08.2015

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

.............................................
starosta mestskej časti

Príloha č 1
P.č.

Názov

1.

NDN-733-V03IP 1 MPx 720p Exteriérová kamera
FLEXIDOME IP starlight 7000 RD s rozlíšením
720p@60fps, 1/3" CMOS, 1 280 × 720,
supercitlivá starlight s inteligentnou videoanalýzou
IVA, inteligentné dynamické potlačenie šumu
iDNR,C-BIT, viacnásobné toky H.264, cloudové
služby, oblasti zájmu ROI a E-PTZ, detekcia
pohybu / neoprávnenej manipulacie /, nastaviteľné
v 3 osiach, objektív 3,8-13mm(72°-21°)
automatický zoom/dostupné varianty V02 1,8mm3mm(105°-77°)/V09 9-40mm (30°-7,1°), WDR
(100dB), obojsmerné audio 1/1 (I/O), alarm 2/1(
I/O), citlivosť 0,017lux color, 0,0057 B/W F1.2,
slot na SDHC 32GB a SDXC kartu až 2TB,
analógový výstup (iba na servisné účely), 12VDC/
24VAC /POE, 13,4W,IP 67, IK10, Rozmery
priemer 208mm x výška 151mm, hmotnosť 2,5 kg
Držiak na stenu pre Flexidome RD
Management ethernet Switch, 8 Port 10/100Tx
With Power Over Ethernet (IEEE 802.3af 15.4w)
(77w Max), 2 Port 10/100/1000Tx or 100/1000Fx
SFP Combo, Commercial Grade 0-50⁰C, PSU
Included
Switch 5 portový 1000/100/10
Konektor SFP-6 SINGLEMODE, 1000FX,
1310NM, 15KM, 2 FIBER, LC, MSA
COMPLIANT
Gigabitový media konvertor, Media Converter,
100Mbps/1Gbps Multirate Support, 1 SFP Port + 1
RJ-45 Copper Port (SFP Sold Seperatley)
Wifi sieťové komponenty
Elektromer
FTP kábel Cat.5e lanko 4 páry
Kabel el. CYKY J3*2,5
Plastové skrinky
Elektroinštalačný materiál
softvér/licencia MBV-XCHAN-50 BVMS
Channel (cam/dec) Expansion V5.0
Implmentácia licencií, pridanie kamier do systému
BVMS
Nastavenie iSCSI diskového poľa a systému VRM
pre 1 CH
Implmentácia kamier a nastavenie kamier,
priradenie do mapových podkladov
Montážne práce
SPOLU

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Množstvo
Ks/m/

6 ks

6 ks

1 ks

2 ks
2 ks

1 ks
14 ks
7 ks
200 m
150 m
11 ks
7 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks

Jednotková
cena bez DPH

Cena spolu
bez DPH

