Obec Modra nad Cirochou
Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Tel.: 057 / 779 32 42, email: ou@modranadcirochou.sk

Obec Modra nad Cirochou ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

VÝZVU
na predkladanie ponúk na zadanie zákazky s nízkou hodnotou
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Štatutárny zástupca:
Sídlo organizácie:
IČO :
DIČ :
telefón :
e-mail :

OBEC MODRA NAD CIROCHOU
Ing. Mgr. Ondrej Milčo - starosta obce
Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé n/C
00323250
2021232763
057/779 32 42
ou@modranadcirochou.sk

2. Predmet zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky: Vybudovanie kamerového systému a komunikačnej
infraštruktúry v obci Modra nad Cirochou
2.2 Kód CPV:

35125300-2 Bezpečnostné kamery
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
45314300-4 Inštalovanie kabeláže
45317000-2 Iné elektroinštalačné práce
45255400-3 Montážne práce

2.3 Druh zákazky:
Hlavný predmet zákazky: Dodanie tovaru a služieb
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač
musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky verejného obstarávania v súlade
s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Prípadné rozdelenie predmetu zákazky na časti
alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní najmä s ohľadom na vecné, funkčné
aj časové väzby a charakter predmetu zákazky, by bolo po technickej stránke
nelogické, neúčelné a nehospodárne. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je
opodstatnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.

3. Komplexnosť dodávky
3.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje preloženie ponuky na dodávku celého predmetu
zákazky bez jeho delenia alebo variantných riešení. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné
riešenie, tak dané riešenie a ponuka uchádzača nebudú zaradené do vyhodnocovania
ponúk.
4. Opis predmetu zákazky:
4.1 Hlavým predmetom tejto zákazky je dodávka a montáž kamerového systému
a komunikačnej infraštruktúry v obci Modra nad Cirochou. Predmetom dodávky
kamerového systému je dodávka technológie, softvérového vybavenia, inštalácie,
zaškolenia a sprevádzkovania kamerového systému pre zaistenie obrazových dát, ich
sledovanie, uchovanie a následné sprístupnenie na účely dohľadu na verejné
priestranstvá. Dodávka kamerového systému bude pozostávať z umiestnenia
záznamového zariadenia, dátového prepojenia záznamového zariadenia na jednotlivé
kamery, montáže rozvádzačov, elektroinštalácie a kabeláže, inštalácie 8 ks statických
bezpečnostných kamier.
4.2 Detailný opis predmetu zákazky je podrobne definovaný v Prílohe č. 5 – Technická
špecifikácia (Projektová dokumentácia). Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti
sú bližšie špecifikované a určené Prílohou č. 2 – Zadanie (Výkaz výmer – Rozpočet).
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
5.1 Miesto dodania: obec Modra nad Cirochou, okres Humenné, kraj Prešovský,
NUTS kód: SK O41
6. Lehota dodania predmetu zákazky:
6.1 Predpokladaná lehota realizácie: 60 kalendárnych dní odo dňa začatia prác.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 18 915,40 EUR bez DPH
8. Obhliadka miesta realizácie diela:
8.1 Záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám overil a získal
všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky.
Výdavky spojené s touto obhliadkou sú nákladom záujemcu a hradí ich z vlastných
prostriedkov. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby,
je kontaktnou osobou starosta obce Ing. Mgr. Ondrej Milčo, tel.: 0915 975 660, e-mail:
ou@modranadcirochou.sk.
9. Cena a spôsob určenia ceny:
9.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť

cena za dodanie celého predmetu zákazky vyjadrená v EUR a uvedená v zmysle Prílohy č. 1
tejto výzvy. Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní poznámkou pri uvedení ceny v Prílohe č. 1
tejto výzvy.
10. Podmienky financovania:
10.1 Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného
príspevku (dotácie) z výzvy občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom v rámci opatrenia
7.4 ,,Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry,, v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Vzhľadom k tomu, že realizácia predmetu
zákazky podlieha schváleniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo odstúpiť
od zmluvy s úspešným uchádzačom, pokiaľ nebude uzatvorená Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom
príspevku (MAS Pod Vihorlatom).
10.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby, splatnosť faktúry
je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Všetky ďalšie podrobnosti týkajúce
sa financovania a realizácie predmetu zákazky budú dohodnuté v zmluve o dielo, ktorá
bude uzatvorená s úspešných uchádzačom.
11. Zmluva
11.1 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzatvorená s úspešným
uchádzačom v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
12. Lehota na predkladanie ponúk:
12.1 Termín: od 11.11.2019 do 21.11.2019 - do 10:00 hod.
13. Miesto a spôsob predloženia ponuky:
13.1 Uchádzači doručia svoje ponuky elektronickou poštou na e-mailovú adresu
splnomocnenej osoby pre verejné obstarávanie: vo@duoprofit.sk alebo osobne, poštou,
či inou prepravnou službou priamo na adresu verejného obstarávateľa: Obec Modra nad
Cirochou, Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou.
13.2 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej
pošty musia byť všetky dokumenty podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené
v lehote na predkladanie ponúk. Všetky predkladané dokumenty musia byť vo formáte

pdf., v takej podobe, aby ich nebolo možné upravovať. Do predmetu e-mailu treba uviesť:
„VO – Kamerový systém Modra nad Cirochou".
13.3 Ak uchádzač predložil ponuku v elektronickej podobe a bude úspešný, tak je povinný
pred podpisom zmluvy doručiť všetky dokumenty a doklady podľa bodu 14. tejto výzvy aj
v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.
13.4 Ponuka predkladaná v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená
v uzatvorenej neprehľadnej obálke s označením „VO – Kamerový systém Modra nad
Cirochou – Neotvárať" a na obálke musí byť viditeľne označený odosielateľ - predkladateľ
ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).
13.5 Všetky dokumenty a doklady podľa bodu 14. tejto výzvy predložené v listinnej
podobe musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača a doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na
predkladanie ponúk. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
uchádzačovi vráti neotvorená.
14. Obsah a spracovanie ponuky:
14.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- Prílohu č. 1 - Návrh na plnenie kritéria – Uchádzač v návrhu uvedie aj telefonický
a e-mailový kontakt, návrh ceny musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
- Prílohu č. 2 - Zadanie - Výkaz výmer – ocenené a podpísané uchádzačom. Uchádzač je
povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer, jednotlivé položky nesmie nijako meniť ani
pridávať ďalšie položky, resp. ani akokoľvek pozmeňovať Výkaz výmer.
- Príloha č. 3 - Zmluva o dielo – návrh zmluvy o dielo v dvoch vyhotoveniach, doplnený
o údaje uchádzača a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
- Doklad (fotokópia dokladu) spoločnosti o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
- Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača počas doby realizácie verejného
obstarávania, resp. realizácie zákazky.
15. Termín a miesto otvárania a vyhodnocovania ponúk:
15.1 Termín: dňa 21.11.2019 o 12:00 hod.
15.2 Miesto: Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, okres Humenné.
16. Podmienky účasti:
16.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie
dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e), čiže doložením dokladu spoločnosti o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, napr. výpis z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR
alebo iného príslušného registra dodávateľa (nie starší ako 3 mesiace).
16.2 Uchádzač musí v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnému obstarávateľovi zaslať súhlas
so spracúvaním osobných údajov počas doby realizácie verejného obstarávania, resp.
realizácie zákazky a archivácie dokumentov z predmetnej zákazky.

16.3 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
17. Doplnenie, zmena alebo odvolanie ponuky
17.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
17.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
doručenej osobne uchádzačom na adresu uvedenú v tejto výzve a doručením novej
ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
18. Kritéria vyhodnotenia ponuky:
18.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR, vrátane
DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná uvedená cena celkom.
18.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých zmluvných cien za
dodanie predmetu obstarávania uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný
bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.
V prípade, ak viacerí uchádzači ponúknu rovnakú cenu, úspešný bude ten uchádzač, ktorý
predložil svoju ponuku skôr na zaevidovanie.
19. Oznámenie o výsledku:
19.1 Z vyhodnocovania ponúk bude vyhotovená zápisnica a oznámenia o výsledku
z vyhodnotenia ponúk budú všetkým uchádzačom poštou odoslané do 5 pracovných dní
od termínu otvárania a vyhodnotenia ponúk.
19.2 Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo výzve a bude
vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy
o dielo. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese
verejného obstarávania.
20. Lehota viazanosti ponúk
20.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk: do 30.06.2020
21. Ďalšie informácie:
21.1 Všetky náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
21.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
21.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným
uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie
princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou,

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
21.4 Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určil osobitné podmienky plnenia
zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk – uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom
obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky
počas doby plnenia zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu
predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
21.5 Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil
konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ
by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka daného
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
21.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyhodnocovať verejné obstarávanie
a zrušiť ho v prípade, ak ani jeden uchádzač nedoručí ponuku alebo ak ani jedna
z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám, ktoré určil verejný obstarávateľ,
ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich
predvídať alebo ak bude predložená iba jedna ponuka.
21.7 Verejný obstarávateľ, ak to bude nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené
vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym
záujemcom najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
21.8 V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve na predkladanie
ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo
u splnomocnenej osoby elektronickou poštou na adrese: vo@duoprofit.sk.

V Modrej nad Cirochou, dňa 11.11.2019

Ing. Jozef Širgeľ
splnomocnená osoba pre VO

Prílohy:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:

Ing. Mgr. Ondrej Milčo
starosta obce

Návrh na plnenie kritéria
Zadanie - Výkaz výmer (Rozpočet)
Zmluva o dielo
Čestné vyhlásenie uchádzača
Technická špecifikácia (projektová dokumentácia)

