OBEC ULOŽA, 053 71 ULOŽA č. 76

Výzva na predloženie ponuky
Obec Uloža, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZVO”) Vás žiada o predloženie ponuky
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

“Rozhlasová technika pre obec Uloža”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov:
Obec Uloža
IČO:
00329720
DIČ:
2020741635
sídlo:
Uloža 76, 053 71 Uloža
telefón:
+421 51 4597 202
e-mail:
uloza@uloza.sk
v zastúpení:
Pavol Abrahamvský - starosta obce
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Uloža, Uloža 76, 053 71
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Pavol Abrahamovský
uloza@uloza.sk. +421 918 411 118
4. Druh zákazky
Tovary
5. Kód CPV:
32344250-3 Rozhlasové zariadenia
51311000-5 Inštalácia rozhlasových zariadení
51321000-8 Inštalácia rozhlasových vysielačov

6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia bezdrôtového rozhlasového a varovného systému v lokalitách
obce Uloža, ktorá pozostáva z dodávky a montáže miestnych bezdrôtových hlásičov s digitálnym
kódovaním v modulárnej koncepcii, teda s možnosťou ďalších funkcionalít. Celý systém musí
byť kompatibilný s pracoviskom integrovaného záchranného systému podľa zákona č. 129/2002
Z. z. Zákon o integrovanom záchrannom systéme.

Realizácia systému zahŕňa:

vysielacie a riadiace pracovisko (ústredňa) s digitálnym kódovaním, ktoré pozostáva z:
vysielacej antény;
•
•
skrine riadiacej jednotky vrátane vysokofrekvenčných časti;
•
vysielača vysokofrekvenčného signálu;
•
modulu riadenia;
•
softweru pre riadiace pracovisko so zapínaním jednotlivých hlásičov;
•

dynamického mikrofónu vrátane stojančeka;

Dosah vysielacieho signálu – do vzdialenosti 8 km. Možnosť pripojenia neobmedzeného počtu
bezdrôtových hlásičov k riadiacemu pracovisku.

-

prijímacie bezdrôtové hlásiče s digitálnym ovládaním so záložným zdrojom, so spinaným
koncovým modulom, ktorý dokáže eliminovat’ výkyvy v sieti, s reguláciou hlasitosti každého
reproduktora osobitne a s automatickým dobájaním v počte 9 ks, ku ktorým bude pripojených
minimálne 18 ks nízko impedančných tlakových reproduktorov (106 dB);

-

montážne práce;

-

zaškolenie obsluhy;

-

doprava a ostatná réžia.

Dosah vysielacieho signálu minimálne do vzdialenosti 8 km. Možnost’ pripojenia neobmedzeného počtu
bezdrôtových hlásičov k riadiacemu pracovisku. Počet reproduktorov podľa potreby dva až štyri kusy na
jeden hlásič, bez navýšenia ceny.
Rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe č.1 Návrh na plnenie kritérii
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 7.864,67 EUR bez DPH
8. Informácia o zverejnení výzvy:
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená na: https://www.obeculoza.sk
9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Obec Uloža, Uloža 76, 053 71
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súťažné podklady sú prístupné bez úhrady a sú súčasťou tejto výzvy.
11. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytne úspešnému uchádzačovi preddavok. Platby sa budú uskutočňovať formou
bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry.
12. Lehota na predloženie ponuky:
Dátum: do 13.06.2019 (vrátane, rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na
poštovú prepravu)

13. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuky je možné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne.
Ak je cenová ponuka doručená v listinnej podobe poštou, kuriérom alebo osobne (osobne
v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 hod.) na adresu:
Obec Uloža, 053 71 Uloža 76.
Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí
odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať - cenová
ponuka - Rozhlasová technika pre obec Uloža"
Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. Ponuky sa
predkladajú v slovenskom jazyku.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena celkom. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka uchádzača,
ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka sa predkladá v 1 vyhotovení.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (napríklad: obchodné meno a sídlo uchádzača, štatutárny
orgán, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorý sa
predkladá cenová ponuka uchádzača
b. Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1
tejto výzvy
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH;
- sadzbu a výšku DPH;
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH,
V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke.
c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - postačujúci aj výpis z
http://www.orsr.sk/, http://www.zrsr.sk/, avšak nie starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia cenovej ponuky
16. Otváranie ponúk:
Dátum: 14.06.2019 o 09:00 hod.
Obec Uloža, 053 71 Uloža 76
17. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné.
18. Lehota viazanosti ponúk:
07/2019
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Pavol Abrahamovský
uloza@uloza.sk, +421 918 411 118

V

v

20. Dalsie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu
neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet
zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa,
alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť
použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a
oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní
znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez
ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpísanie
kúpnej zmluvy.

V Uloži, dňa 03.06.2019

Pavol Abrahamovský
starosta obce
Prílohy:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

