Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „výzva“)
1. Verejný obstarávateľ:
Názov: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo: Šíravská 7
PSČ: 821 07
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovenská republika
IČO: 00 603 295
Organizačná zložka: Odbor vnútorných vecí
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Xénia Domaracká
Telefón: 02/40 20 48 40, 0948 969 444
E-mail: xenia.domaracka@vrakuna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vrakuna.sk/
2.
Názov zákazky: „Rozšírenie kamerového systému s kontinuálnym monitorovaním
a dôrazom na exponované lokality mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
3. Druh zákazky: Tovar, služba
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35125300-2 Bezpečnostné kamery, 32562200-2
Optické telekomunikačné káble, 45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 72318000-7
Prenos údajov, 64221000-1 Služby prepojenia na diaľku, 60000000-8 Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
5. Miesto dodania: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, lokalita Lesopark, katastrálne územie
Vrakuňa
6. Opis predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou,
predmetom ktorej je rozšírenie kamerového systému s kontinuálnym monitorovaním
a dôrazom na exponované lokality mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v dokumente označenom ako „Opis predmetu
zákazky“, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy.
Komplexnosť uskutočnenia predmetu zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu
a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné
rozdelenie predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 416,00 Eur bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako disponibilné zdroje
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financovania predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa, môže verejný obstarávateľ
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
8. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať
miesto dodanie predmetu zákazky. Uchádzač/ záujemca môže vykonať obhliadka miesta
dodania predmetu zákazky po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v bode
č. 1 tejto výzvy.
9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Na základe výsledku
postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom na jednej
strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva o dielo (ďalej ako „zmluva“).
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. Do návrhu zmluvy uchádzač doplní svoje
identifikačné údaje, cenu a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
11. Platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MV SR na základe
Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na
zabezpečenie úloh prevencie kriminalite a spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov
verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry
je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu
neposkytuje.
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur
s DPH, Váha: 100,00%
13. Doklady/dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f).
13.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o verejnom
obstarávaní“) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať doklady v súvislosti s predchádzajúcou vetou, nakoľko verejný
obstarávateľ použije dostupné údaje z informačných systémov verejnej správy.
13.2 Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nemusí predkladať doklady v súvislosti s predchádzajúcou vetou, túto skutočnosť
si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
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14. Požiadavky na zostavenie ponuky:
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa 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 zákon o
cenách vykonáva.
Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Akékoľvek zmeny sa
môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Navrhovaná cena tvoriaca ponuku musí obsahovať všetky priame aj nepriame náklady
uchádzača na realizáciu požadovaného predmetu zákazky podľa podmienok uvedených v tejto
výzve a jej prílohách.
Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom
ako „Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú cenu uvedie:
- navrhovaná cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH,
- navrhovaná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením
„Nie som platcom DPH“.
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platcom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú cenu je potrebné
určiť najviac na 2 desatinné miesta.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
15. Obsah ponuky uchádzača:
15.1 Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 2 výzvy
15.2 Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 3 výzvy
15.3 Vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo, Príloha č. 4 v jednom vyhotovení
15.4 Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 5 výzvy
15.5 Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky – uchádzač predloží technickú špecifikácia
ponúkaného tovaru (kamery) preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov
podľa špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v „Opise predmetu zákazky“ s uvedením
presného označenia výrobcom
16. Lehota na predkladanie ponúk: 11. 06. 2020 do 10:00
17. Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuku je možné verejnému obstarávateľovi
doručiť v listinnej alebo elektronickej podobe.
17.1 Listinná podoba: Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne alebo
poštou, prípadne kuriérom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke
označenej slovami VEREJNÉ OBSTARÁVANIE-NEOTVÁRAŤ a heslom „Rozšírenie
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kamerového systému s kontinuálnym monitorovaním a dôrazom na exponované lokality
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Podateľňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo
osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky
(napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na vyššiu uvedenú adresu
(nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú
zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na
predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.
17.2 Elektronická podoba: Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi
v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET dostupnom na webovom sídle
https://vrakuna.eranet.sk.
Názov
zákazky:
„Rozšírenie
kamerového
systému
s kontinuálnym monitorovaním a dôrazom na exponované lokality mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa“.
V prípade, ak boli dokumenty pôvodne vyhotovené v listinnej podobe, do systému ERANET
sa predkladajú v zoskenovanej podobe.
Pre podanie ponuky sa musí uchádzač zaregistrovať - registrácia je bezplatná a platí pre
všetky verejným obstarávateľom realizované zákazky. Podmienky a manuál pre prácu so
systémom nájde uchádzač na prihlasovacej stránke k systému na https://vrakuna.eranet.sk.
18. Lehota viazanosti ponuky je do: 31. 07. 2020
19. Termín otvárania ponúk: 11. 06. 2020 o 10:30
Otváranie ponúk bude neverejné.
20. Ďalšie informácie:
20.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti
vyhodnotí len ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil prvý v poradí.
20.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky
určené verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú
cenu v Eur s DPH. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
20.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
20.4 V prípade, ak úspešných uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením
zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako
ďalší v poradí a splní podmienky určené verejným obstarávateľom a náležitosti ponuky.
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20.5. Zmluvu počas jej trvania je možné meniť bez nového verejného obstarávania za
podmienok uvedených v ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
20.6 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
20.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných
prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.
20.8 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných
dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto
výzve na predkladanie ponúk,
d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom,
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.
20.9 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
21. Dátum zverejnenie výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa a na verejnom
profile v systéme ERANET: 03. 06. 2020
V Bratislave, dňa 03. 06. 2020

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)
Príloha č. 4 – Zmluva o dielo (návrh)
Príloha č. 5 – Vyhlásenie uchádzača

Strana 5 z 5

