Obec Lietavská Svinná - Babkov
Lietavská Svinná 160, pošta Lietavská Lúčka 013 11

Výzva na predloženie ponuky
Obec Lietavská Svinná, 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 v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117
ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
1. Verejný obstarávateľ
Názov: Obec Lietavská Svinná - Babkov
Sídlo: Lietavská Svinná – Babkov 160, 013 11 Lietavská Svinná Babkov
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Veselovský, starosta obce
IČO:

00321443

DIČ: 2020637080
IČ DPH: nie je platcom DPH
Telefón: 041/5688615
E-mail: vachan@europrosk.eu
Internetová stránka: http://www.obeclietsvinnababkov.info/
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu.: SK96 5600 0000 0003 9784 9001
Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Poštou a/alebo osobne na adresu EuroPro Slovensko, n.o., Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01
Žilina v zapečatenej obálke označenej obchodným menom uchádzača a tiež heslom
Kamerový systém obce Lietavská Svinná Babkov, „NEOTVÁRAŤ“
a/alebo
elektronicky s podpisom uchádzača (scan) na adresu vachan@europrosk.eu
Do predmetu správy je potrebné uviesť „Kamerový systém obce Lietavská Svinná Babkov“
2. Názov zákazky – „Kamerový systém obce Lietavská Svinná Babkov“
3. Zákazka na - tovary, práce
Kód CPV



35125300-2 Bezpečnostné kamery.
51314000-6 Inštalácia video zariadení.

4. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
JUDr. Peter Vachan, +421 902 343 699, vachan@europrosk.eu
5. Predmet obstarávania
Predmetom zákazy je inštalácia kamerového systému v obci Lietavská Svinná Babkov.
Zákazka pozostáva z dodávky kamerových zariadení, inštalácie kamier, zabezpečenie
nahrávania, sprevádzkovanie kamerového systému, zaškolenie obsluhy kamerového
systému.
Požadované množstvo, technická špecifikácia a rozsah prác pri inštalácií kamerového
systému je zadefinovaná v prílohe č. 3 – rozpočet vo forme výkaz-výmer.
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
7. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená do 5 209,- € bez DPH
8. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk
Lehota predkladania ponúk: 23. 11. 2018 do 15:00 hod., rozhodujúci je dátum a čas
doručenia.
Miesto predkladania ponúk: obec Lietavská Svinná – Babkov, osobne, alebo emailom
Spôsob predkladania ponúk: poštou alebo osobne alebo emailom
Ponuky sa predkladajú v : slovenskom jazyku
9. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v EUR s DPH.
Najnižšia cena sa rozumie cena za celý predmet zákazky uvedená v mene Euro vrátane
dane z pridanej hodnoty.
10. Pokyny na zostavenie ponuky
Uchádzaž predloží jedno vyhotovenie ponuky v písomnej alebo elektronickej podobe v
slovenskom jazyku (scan podpísanej ponuky a príloh), variantné riešenie sa neumožňuje.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH
ak je platcom DPH, telefón, e-mail,) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka
predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2 k tejto výzve)
c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických
osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)
11. Požadované obchodné podmienky
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
12. Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie predmetu zákazky: obec Lietavská Svinná - Babkov
Termín realizácie predmetu zákazky: november – december 2018
13. Otváranie ponúk
23. 11. 2018 o 15:00 hod.
14. Postup pri otváraní ponúk:
účasť bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku
15. Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2018
16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
JUDr. Peter Vachan, +421 902 343 699, vachan@europrosk.eu
S úctou,
Žilina, dňa 16.11.2018

.............................................................
Obec Lietavská Svinná – Babkov
EuroPro Slovensko, n.o.
JUDr. Peter Vachan, riaditeľ
Prílohy:
Príloha č. 1 - Zmluva o dielo
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Rozpočet vo forme výkaz výmer

