Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia
bezpečnostného systému

1/Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Bajerovce
Sídlo: Bajerovce 114, 082 73 Šarišské Dravce
Štatutárny zástupca: Michal Sekerák, starosta obce
IČO: 00 326 810
Kontaktná osoba: Michal Sekerák
Kontakt: +421 51 4597336, +421 911 924 87, obec@bajerovce.sk
Obec Bajerovce ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela v súlade s § 9 ods. 9 citovaného zákona
výzvu na predloženie cenovej ponuky
na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Bezpečnostný systém v obci Bajerovce“.
2/Vymedzenie predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) bezpečnostného systému (BS) pozostávajúceho
z nasledovných bezpečnostných systémov:
a) Kamerový systém
b) Verejné osvetlenie
c) Varovný systém
d) Infraštruktúra potrebná pre napájanie, vzájomnú komunikáciu a prenos dát, dohľadový
systém
Projektová dokumentácia bude obsahovať:
1. Technický opis a návrh riešenia kamerového systému, návrh monitorovaných priestranstiev
2. Technický opis a návrh riešenia verejného osvetlenia priestranstiev za účelom zvýšenia
bezpečnosti
3. Technický opis a návrh riešenia varovného systému obyvateľstva v prípade hroziaceho
nebezpečenstva
4. Technický opis a návrh riešenia infraštruktúry potrebnej pre napájanie, vzájomnú
komunikáciu a prenos dát jednotlivých bezpečnostných systémov, technický opis a návrh
riešenia dohľadového systému
5. Spracovanie situačných výkresov rozmiestnenia kamier, osvetlenia, varovného systému
a infraštruktúry
6. Vyhotovenie blokovej schémy
7. Svetelno-technické výpočty (ak je to nevyhnutné pre správne osvetlenie cestnej
komunikácie a jednotlivých objektov a verejných priestranstiev)
8. Rozpočet a výkaz výmer
3/ Rozdelenie zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4/ Dodacie a platobné podmienky:
Projektovú dokumentáciu požadujeme dodať do 3 mesiacov od podpísania objednávky alebo zmluvy
o dielo objednávateľom. Úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie bude zrealizovaná po

pridelení nenávratného finančného príspevku (NFP) na základe vystavenej faktúry so 14-dňovou
splatnosťou.
5/ Predpokladaná hodnota zákazky:
4.826,67 € bez DPH
6/ Podmienky účasti:
Záujemca musí predložiť kópiu dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti (živnostenský list, výpis
z obchodného registra, zápis v zozname podnikateľov, osvedčenie autorizovaný stavebný inžinier,
projektant elektro a pod.)
7/ Predkladanie ponúk:
Záujemca predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Bajerovce, Obecný úrad
Bajerovce, Bajerovce 114, 082 73. Cenovú ponuku záujemca predloží v členení: suma bez DPH, DPH,
suma vrátane DPH. V prípade, že nie je platcom DPH, uveďte túto skutočnosť slovne „NIE SOM
PLATCOM DPH“. Cena bude zahŕňať všetky náklady spojené s vypracovaním projektovej
dokumentácie v zmysle bodu 2 Vymedzenie predmetu zákazky. Obálku je potrebné označiť nápisom
„SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ!“ a heslom „PD BS“.
8/ Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.04.2016 do 12.00 hod.
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude následne zaslaná záväzná objednávka, resp. bude
vyzvaný na podpis zmluvy.
9/ Kritériá na vyhodnotenie doručených ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia celková cena, úspešným uchádzačom
sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.
10/Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania
zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky a neuzatvoriť zmluvu
s úspešných uchádzačom. Všetky výdavky, spojené s prípravou a podaním ponuky znáša uchádzač.

V Bajerovciach dňa:11.4.2016

Michal Sekerák
starosta obce

