
Obec Dulov, 018 52  Dulov 168 

 
Č. sp.: 173/2017/AB2-5 

 

Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 z. č. 343/2015 Z. z. 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 Verejný obstarávateľ:   Obec Dulov 

 Adresa:    Obecný  úrad Dulov, 018 52  Dulov 168  
Zastúpený:    Ing. Jozef Šamaj   
IČO:     00317217  
Kontaktná osoba pre VO:  PhDr. Vladimíra Pazderová PhD. 
Telefón:    +421907703218 
E-mail:     obecdulov@stonline.sk 
  
 
2. Názov zákazky:  

„Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dulov“ 

 
3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie, resp. 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu 
alebo výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent.  

 
3.1. Základné údaje charakterizujúce stavbu:  

3.1.1  Miesto stavby: Obec Dulov  
3.1.2  Termín  ukončenia prác je do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby  
3.1.3  Zodpovedný projektant:   Ing. Peter Horváth (elektrotechnik špecialista) 
 
3.2. Opis prác:  

3.2.1. Podrobný opis  prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný v 
projektovej dokumentácii, ktorá je v elektronickej podobe  súčasťou tejto Výzvy na predkladanie 
ponúk. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer.  

 
4. Druh zákazky:  

Zákazka na elektroinštalačné práce.  

 
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 32333000-6 Prístroje na videozáznam alebo reprodukciu  
              32333200-8 Videokamery 
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6. Postup verejného obstarávania:  

Zákazka bude zadávaná  postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“),  

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 

27 453,60,- € s DPH (obstarávateľ nie je platcom DPH) stanovená na základe rozpočtu spracovaného 
v 08/2017 projektantom Ing. Jánom Majtánom   

 
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky:  

 60 dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby  

  
9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:   

 Zmluva o dielo  

 
 10. Financovanie zákazky:  

 Zákazka bude financovaná z dotácie z MPRV SR - Program rozvoja vidieka.  

 

11. Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné podmienky  účasti, ktoré uchádzač dokladuje:  

 Osobné postavenie ako doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaní predmet 
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodávanie požadovanej služby alebo prác 

 Uchádzač predloží jeden z nasledovných dokladov v kópií: 
o Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra /predkladá fyzická 

osoba podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri/ alebo 
o Výpis z obchodného registra /predkladá právnická osoba podnikateľ zapísaný 

v obchodnom registri/ alebo 
o Iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. Uchádzač 

predloží licenciu na technickú službu, ktorú vydáva krajské riaditeľstvo PZ SR 
v zmysle Zákona č. 473/2005 Z.z. 

 Zoznam referencií realizovaných projektov /uchádzač predloží referenčný zoznam 
realizovaných zákaziek kamerových systémov 

 Čestné vyhlásenie uchádzača, že predložená ponuka je záväzná v lehote viazanosti ponúk 
do 31.03.2017 vrátane a uchádzač súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa 

 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v zadávaní predmetnej zákazky 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

 Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mail.  

 
12. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka sa predkladá v uzavretom obale. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné 
údaje: 
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  Miesto predkladania ponuky: OcÚ Dulov 168, 01852 Dulov, obchodné meno a sídlo 
uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača, 

  označenie „súťaž – Neotvárať“ a heslo súťaže: „Digitálny kamerový systém Dulov“  
  ak vonkajší obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, 

verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.   
  ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, 

perom s nezmazateľným atramentom a pod  
  jazyk ponuky: slovenčina  

 
 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

 návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača (podľa Prílohy č. 1)  

 subdodávateľské plnenie predmetu zákazky: verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, 
aby v zmysle § 41 ods.1  ZVO    v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať 
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok (Príloha č. 2)   

 neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 
Vyhodnotené bude iba základné riešenie  

  Neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je neocenený výkaz výmer (Príloha 
č.4) pre predmet obstarávania, ktorý verejný obstarávateľ žiada oceniť v predloženom 
rozsahu a obsahu pri dodržaní odporúčaných stavebných postupov. Verejný obstarávateľ 
nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania uvedeného vo výkaze výmer. 
Výkaz výmer predložený v elektronickej forme uchádzač predloží v xls. formáte  alebo 
„ekvivalent“ zavzorcovaný funkciou ROUND na dve desatinné miesta 

  podpísaný návrh Zmluvy o dielo ( Príloha č. 3)  vrátane harmonogramu prác, ocenený výkaz, 
ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov, s uvedením návrhu uchádzača na plnenie 
kritéria- ceny, údajmi o uchádzačovi. 

  ponuku v elektronickej podobe vo formáte PDF na pamäťovom médiu  
 
 

13. Predkladanie ponúk:  

 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  OcÚ Dulov 168, 01852 Dulov  v lehote na predkladanie 
ponúk s označením v kolónke predmet:  „Digitálny kamerový systém Dulov“. Ponuka doručená po 
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi.  

  
14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:   

 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, 
aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie 
ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. V prípade požiadavky záujemcu o 
obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín 
obhliadky u kontaktnej osoby určenej pre obhliadku miesta uskutočnenia prác: p. Anton 
Dobrodenka (predseda stavebnej komisie obce Dulov),  

alebo na e-mail: obecdulov@stonline.sk.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania 
požadovaného predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.  
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15. Lehota na predkladanie ponúk : 

 Do 20.11.2017 do 12.00 hod  

  
16. Lehota viazanosti ponúk:  

 Dátum 31.03.2018 

  
17. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: 

  Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritéria najnižšia cena 
  Kritérium č.1: Najnižšia cena vrátane DPH  (bude určená v zmysle bodu 18. tejto Výzvy, t.j. 

navrhovaná zmluvná cena, ktorú bude verejný obstarávateľ za poskytnuté služby platiť)  
 

18. Mena a ceny uvádzané v ponuke:   

 Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov.  

  Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 
  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení: 

o  cena bez DPH, 
o  výška DPH v %, 
o  výška DPH v EUR,  
o navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH   

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu (v bode 17. „navrhovaná 
zmluvná cena“). Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.  

  
19. Zmluva o dielo: 

  Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvy o dielo v lehote viazanosti ponúk. Na základe výsledku 
postupu zadávania tejto zákazky bude Zmluva o dielo uzavretá medzi verejným 
obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane. Uzavretá 
zmluva nesmie byť v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. 

  Návrh Zmluvy o dielo predloží víťazný uchádzač v lehote 3 dní od doručenia oznámenia o 
výsledku verejného obstarávania. Pri podpise zmluvy predloží víťazný uchádzač originály, 
alebo overené kópie dokladov podľa bodu 12. Výzvy.  

  
20. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu:  

  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 20.11.2017 o 16.00 hod. Ponuky sa budú 
vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Víťazom sa stane uchádzač s najnižšou 
celkovou cenou. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.   Vyhodnotenie ponúk je 
neverejné bez účasti uchádzačov.  

 
21. Ponuka  je súčasťou  prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 53 ZVO.  
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22. Ďalšie informácie:  

 Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom . Verejný obstarávateľ určil na 
komunikáciu e-mailovú adresu: obecdulov@stonline.sk  

  Príjemca  elektronickej pošty je  povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi.  
 Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu.  
 
Dulov, dňa 9.10.2017  
Spracoval: PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.  
 

 
 
......................................................       
   Ing. Jozef Šamaj starosta obce 

   
 
 
Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií  
Príloha č. 2 Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch  
Príloha č. 3 Návrh ZOD  
Príloha č. 4 Nenacenený výkaz výmer – samostatný dokument  
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Č. sp.: 173/2017/AB2-5 
            PRÍLOHA č.1 
  
 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ   
  
Verejný obstarávateľ:   Obec Dulov, 018 52  Dulov 168  
 Názov zákazky:    ,,Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dulov,,  
Obchodné meno   :  
sídlo uchádzača  :  
IČO   :   
Kontaktná osoba :  
Mail   :  
Telefón   :   
   
Návrh uchádzača na plnenie kritéria č.1, ktorý je platcom DPH: 
  

Cena bez DPH EUR 

Výška DPH v % % 

Výška DPH v EUR EUR 

Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH („navrhovaná 
zmluvná cena“) 

EUR 

 
 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria č.1, ktorý nie je platcom DPH:  
 

Celková navrhovaná zmluvná cena („navrhovaná 
zmluvná cena“) 

EUR 

 
 

Týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami určenými verejným 
obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk a že všetky dokumenty a údaje uvedené v ponuke 
sú pravdivé a úplné a  podpísané štatutárnym zástupcom  alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača. Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného 
vyhlásenia.   
  
V ...................................................... dňa ...................................  
   

     
 
 
 ................................................................  

podpis štatutárneho zástupcu 
      /oprávnenej osoby/  
        odtlačok pečiatky   
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Č. sp.: 173/2017/AB2-5  
             PRÍLOHA č.2 
 
Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch 
  
V zmysle § 41 ods.1 ZVO uvádzame, že na realizácii predmetu zákazky s ,, Vybudovanie digitálneho 
kamerového systému v obci Dulov,,  
a) celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami   
b) máme v úmysle zadať nasledovný podiel zákazky nasledovným subdodávateľom:   
 
  

Poradové 
číslo 

Obchodné 
meno 

IČO 
Podiel na 
realizácií 

zákazky v % 

Predmet 
subdodávky 

Osoba oprávnená 
konať za 

subdodávateľa 
(meno a priezvisko, 

funkcia) 

1.      

      

      

      

 
 
Poznámka: V prípade a) uchádzač uvedie v riadku Obchodné meno 0 (nula), v prípade b) uchádzač  
uvedie všetkých subdodávateľov.  
Navrhovaní subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie 
dodávať tovar.  
 
 
 
V .................................................. dňa........................................   
  
 
 
 
...................................................................................   
  Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu 
         /oprávnenej osoby/ a odtlačok pečiatky 
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Č. sp.: 173/2017/AB2-5  
           PRÍLOHA č. 3 
 
 
Obchodné podmienky + ZoD 
 
 Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvu textovo totožnú s návrhom, ktorý predložil 
v ponuke. Obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným/ úspešnými v lehote viazanosti ponúk podľa § 
56 ZVO 

1. Verejný obstarávateľ predkladá v časti D Návrh zmluvy o dielo, do ktorého uchádzač doplní 
svoje návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených na vyhodnotenie ponúk, vrátane 
svojich identifikačných údajov – vyznačené na červeno. V tomto dokumente s časťou 
obchodných podmienok na zhotovenie diela sa uvedie zoznam príloh, ktoré tvoria zmluvnú 
dokumentáciu a budú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy. Všetky dokumenty 
tvoriace zmluvnú dokumentáciu sa považujú za navzájom vysvetľujúce zmluvné dokumenty 
a v prípade ich nejednoznačnosti alebo odchýlky sa uplatňujú v takom poradí, v akom budú 
uvedené v zmluve, teda v poradí určujúcom ich dôležitosť z hľadiska ich významu vo vzťahu 
k uzavretej zmluve. 

 
2. Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Text 

návrhu zmluvy vrátane jej príloh nesmie obsahovať doplnené obmedzujúce alebo inak 
neprijateľné časti a nesmie zmeniť podstatným spôsobom. Uzavretá zmluva nesmie byť 
v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi, ako aj 
s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
 

3. Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami 
verejného obstarávateľa týchto súťažných podkladov, musí byť podpísaný uchádzačom, jeho 
štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových 
vzťahoch a dátum jej vystavenia, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať. Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude 
kontrolované napr. výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným 
relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená 
k tomuto úkonu. 
 

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. 


