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v Pustých Sadoch, dňa 

15.12.2014 

 

Prieskum trhu 
(tovar) 

 

Obec Pusté Sady ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva 

prieskum trhu s cieľom zabezpečiť dodávku tovaru pre projekt s názvom Projekt prevencie 

kriminality v obci Pusté Sady (časť Kamerový systém) s predpokladanou hodnotou  

8 829,00 € bez DPH. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa - úradný názov 

Názov:   Obec Pusté Sady 

Adresa:  Obecný úrad, Hlavná č.131, 925 54 

Štatutárny zástupca:  Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce 

IČO:    00800295 

IČ DPH:   2021002577   

 

2. Opis predmetu zákazky  
Kamerový systém má byť umiestnený v obci Pusté Sady a vybavený 4 kamerami 

a príslušnou technikou. Rozmiestnenie kamier má byť v priestoroch : obecný úrad, základná 

škola, križovatka – hlavná cesta a cintorín. Nový dodávaný kamerový systém a jeho súčasti, 

ktoré sú predmetom zákazky musia byť napojené na centrálny pult zriadený na obecnom úra-

de v obci Pusté Sady. 

  

Spoločný slovník obstarávania CPV:     

Hlavný predmet  

Hlavný slovník :  35125300-2 - Bezpečnostné kamery  

Doplňujúci predmet  

Hlavný slovník :  45233292-2 - Inštalácia bezpečnostného zariadenia  

 

Víťazný uchádzač spolu s dodaním predmetu obstarávania zabezpečí aj návrh na zapojenie do 

elektrických rozvodov a jeho revízne potvrdenie. Súčasťou dodávky musí byť projektová do-

kumentácia elektrického pripojenia nového kamerového systému.  

 

3. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
3.1 Cenovú ponuku zašle uchádzač spolu s náležitosťami na adresu: Obec Pusté Sady, Obec-

ný úrad, Hlavná č.131, 925 54 v uzavretej obálke s označením: Projekt prevencie kriminali-

ty v obci Pusté Sady (časť Kamerový systém) – NEOTVÁRAŤ. 
3.2 Lehota na predkladanie ponuky je do: 23.12.2014, do 9,00 hod. 

 

4. Miesto plnenia zákazky 

Obec Pusté Sady 

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku súčasného kamerového systému po dohode 

s kontaktnou osobou podľa bodu 10.2. 
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5. Cena a spôsob určenia ceny  

5.1 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu 

zákazky ako celku. 

5.2 Cena zákazky bude stanovená v štruktúre:  

-  celková cena bez DPH 

- sadzba a výška DPH 

- celková cena s DPH  

5.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH na uvedenú skutočnosť upozorní verejného obstarávate-

ľa vo svojej ponuke. 

 

6. Termín dodania predmetu zákazky 

6.1 Do 21 dní od podpisu zmluvy na zákazku.  

 

7. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží 

7.1 Fotokópiu oprávnenia – autorizované osvedčenia v oblasti:  

- licencia  o poskytovaní technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní slu-

žieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. 

7.2 Technický opis ponúkaného tovaru  (kamery) s uvedením názvu výrobku a technických 

parametrov. Doklad stačí predložiť v neoverenej kópii. 

7.3 Čestné vyhlásenie (príloha č.1) o dodávke tovaru podobného charakteru – kamerový sys-

tém, minimálne tri (3) zákazky za posledné tri (3) roky (2011, 2012, 2013) v celkovej hodnote 

30 000,-€ s DPH. 

Do čestného vyhlásenia treba uviesť: názov zákazky, miesto realizácie zákazky a suma za 

zákazku, termín realizácie zákazky, kontakt na zodpovednú osobu u odberateľa.  

7.4 Návrh na plnenie kritéria – cena za predmet zákazky (príloha č.2) a podrobný rozpočet 

(príloha č.3). 

7.5  Potvrdenie, že je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky. 

7.6 Osvedčenie pracovníka na montáž vyhradených technických zariadení elektrických v 

zmysle § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v min. rozsahu E2 (do 1000 V vrátane bleskozvodu). 

  

8. Hodnotenie ponúk: 

8.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky 

v EUR s DPH.  

8.2 Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených po-

núk zadávanej zákazky. 

8.3 Lehota vyhodnotenia ponúk: 23.12.2014 o 10,00 hod. 

 

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom 

zmluvu na zákazku v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia 

a platnosti výzvy nemohol predpokladať 
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10. Podklady a informácie k zákazke uchádzač získa od kontaktnej osoby  

10.1 Za projekt: Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce, Obec Pusté Sady, Obecný úrad, Hlavná 

č.131, 925 54, tel.: 0317861194, e-mail: obecpustesady@mail.t-com.sk 

10.2 Za technickú časť a obhliadku: Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce, Obec Pusté Sady, 

Obecný úrad, Hlavná č.131, 925 54, tel.: 0317861194, e-mail: obecpustesady@mail.t-com.sk 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Nemeček 

      starosta obce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1: Čestné vyhlásenie 

Príloha č.2: Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č.3: Výkaz výmer          
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Príloha č.1 

 

Čestné vyhlásenie 
 

 

 

Uchádzač:  Obchodné meno:........................................................................................................... 

 

                   Sídlo, miesto podnikania: .............................................................................................. 

 

                  IČO:................................................................................................................................ 

 

 
Čestné vyhlásenie k zákazke na dodanie tovaru pre projekt: 

 

Projekt prevencie kriminality v obci Pusté Sady (časť Kamerový systém) 

 

P.č. Názov zákazky 

 

Miesto realizácie zá-
kazky a suma za zá-

kazku 

 

 

Termín realizácie 
zákazky  

(mesiac/rok) 

 

 

Meno, priezvisko 
a tel.číslo kontaktnej oso-

by odberateľa    
 

 

1.   

 

 

 

 

2.  

 
   

3.     

4.  

 
   

5.     

 

Za uchádzača: 

 

Meno a priezvisko:.....................................................................      

 

Podpis oprávnenej osoby:.......................................................... 
 
 
Miesto podpisu:................................ 
 
Dátum podpisu:................................ 
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           Príloha č.2 

 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 

 

 

Uchádzač:  Obchodné meno:........................................................................................................... 

 

                   Sídlo, miesto podnikania: .............................................................................................. 

 

                  IČO:................................................................................................................................ 

 

 
Cena zákazky na dodanie tovaru pre projekt: 

Projekt prevencie kriminality v obci Pusté Sady (časť Kamerový systém) 

 

Názov kritéria 

 

Splnenie kritéria  

 

Cena za predmet zákazky bez DPH  

 

DPH 20% 

 

 

Cena za predmet zákazky vrátane DPH 

 

 

 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári 

 

Som – nie som platcom DPH 
(nehodiace sa preškrtnite) 

 

Za uchádzača: 

 

Meno a priezvisko:.....................................................................     
  

 

Podpis oprávnenej osoby:.......................................................... 
 
 
 

Miesto podpisu:................................ 
 
Dátum podpisu:................................ 


