
Výzva na predkladanie ponúk  
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  
  
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa 
Názov organizácie: Obec Červený Kláštor 
IČO: 00326 135 
Adresa organizácie: Červený Kláštor 65,  059 06 
Krajina: Slovenská republika 
Kontaktné miesto: OcÚ Červený Kláštor, 059 06 Červený Kláštor 
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Džurný – starosta obce 
Telefón: 0905157615, e-mail: obecck@orangemail.sk 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie  a technické veci: Ing. Štefan Džurný 
Telefón : 052/4181291 

  
2. Názov zákazky : Predchádzanie dopravným nehodám v obci so sústredeným cestovným ruchom - 
merače rýchlosti motorových vozidiel. 
 
3. Predmet zákazky: Dodávka a montáž 2ks  meračov rýchlosti motorových vozidiel podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v Prílohe č.2 
 
Rozsah dodávky:  
 
      a) Aktívny foto merač rýchlostí vozidiel ... 1ks 
      b) Merač rýchlosti vozidiel.........................1ks 
 
 
4. Predpokladaná hodnota  zákazky:   4 833 € bez DPH 
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 
zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu 
zákazky, vrátane dopravy na miesto dodania predmetu zákazky a inštalácie (oživenia funkčnosti). 
V cene zákazky je zahrnutý aj software ovládania a školenie. V prípade, ak uchádzač nie je platca 
DPH upozorní na túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej 
cene. 
Cena musí byť vypracovaná podľa ustanovení Zák. č.18/1996 Zb. o cenách a príslušnej vykonávacej 
vyhlášky. 
Uchádzač v plnom rozsahu zodpovedá za to, že ním vypracovaná cenová kalkulácia bude 
odzrkadľovať skutočný rozsah prác potrebných, na úplné vykonanie predmetnej zákazky. V prípade, 
že nastane nesúlad medzi jednotlivými časťami, predmetu zákazky, verejný obstarávateľ bude tento 
nesúlad považovať za vadu. 
5. Typ zmluvy  Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo, ktorá bude predmetom rokovania 
s víťazným uchádzačom. Návrh ZoD predloží verejný obstarávateľ víťaznému uchádzačovi a vyzve ho 
k uzavretiu zmluvy. 
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Červený Kláštor  s.č. 65 
8. Rozdelenie predmetu zákazky  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou 
písomnej ponuky v členení na 1ks/zariadenie a celkovú cenu za celý predmet zákazky  
9. Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky : do 15 dní  od podpisu ZoD 
10. Variantné riešenie : nepripúšťa sa 
11. Forma predkladania ponúk Písomná v jednom vyhotovení, podpísaná štatutárnym orgánom 
uchádzača, resp. iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v záväzkových vzťahoch 
v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Uchádzač uvedie v ponuke: Identifikačné údaje 
uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail,   

  webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) 
Uchádzač doručí svoju ponuku v  obálke do 30. septembra 2015 do 12,00 hod. na adresu 
verejného obstarávateľa. Cenu uchádzač uvedie v € bez DPH aj s DPH . Na ponuku predloženú po 

lehote  sa nebude prihliadať.Rozhodujúci pre verejného obstarávateľa  je dátum doručenia ponuky, 
nie dátum odoslania. 

  
12. Podmienky financovania zákazky a iné obchodné p odmienky: Predmet zákazky bude 
financovaný zo štátneho rozpočtu a  rozpočtu obce Červený Kláštor. Verejný obstarávateľ neposkytne 
preddavok. Celková platba bude realizovaná na základe odovzdávacieho protokolu a vystavenej 
faktúry do 15 dní  po odovzdaní predmetu zákazky a to formou bezhotovostného platobného styku. 
Záručná doba na dodané zariadenia je 24 mesiacov (na akumulátory 12 mesiacov)  a začína plynúť 
od dňa zápisničného odovzdania a prevzatia dodaných zariadení.  
 
13. Podmienky ú časti uchádza čov:  
      - uchádzač musí byť spôsobilý uskutočňovať práce uvedené v bode 3.,  
     - doloží nasledovné doklady:   - o oprávnení podnikať – kópia z obchodného registra alebo   
živnostenského registra 
       

- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom ,že  nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s 
podnikaním , nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku. 

-  Čestné vyhlásenie uchádzača, že zrealizuje zákazku v zmysle podmienok verejného 
obstarávania, pokynov zástupcu verejného obstarávateľa, kvalitne a v zmysle platných STN 
a súvisiacich predpisov. 

 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH. 
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 
1.10.2015 
16. Spolo čný slovník obstarávania (CPV): 
38550000-5  Merače 
35125300-2  Bezpečnostné kamery 
 
 17.  Obhliadka miesta realizácie diela :  
- možná po dohode s verejným obstarávateľom 
18. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania záka zky : 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo  výzve  
  na predkladanie ponúk,  
- bude prekročený finančný limit, ktorý ma verejný obstarávateľ vyčlenený pre realizáciu  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
  
  
Prílohy :  
  
- Príloha č. Technická špecifikácia zariadení  
  
   
                                                                                                               Ing. Štefan Džurný, v.r. 
                                                                                                                   starosta obce 
 
V Červenom Kláštore 21.9. 2015 
 


