Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
VÝZVA
na predkladanie ponúk v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mestská časť Košice – Juh,
Sídlo:
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO:
00691046
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Gabriela Verebová
Telefón: +421 55 720 80 34
Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy:
gabriela.vereboa@kosicejuh.sk, tatiana.sedlakova@kosicejuh.sk
Pracovný kontakt pre vysvetlenie technických požiadaviek:
jozef.lapcak@kosicejuh.sk , telefón: +421 55 720 80 44

2.

3.

Názov predmetu zákazky:
Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos
videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Juh.
Zákazka (zmluva) je na: poskytnutie služby na dobu určitú 60 mesiacov.
Opis predmetu zákazky:
Viď. príloha č. 1

4. Predpokladaná hodnota zákazky (s DPH): 6600 €
5. Základné zmluvné podmienky:
- Miesto dodania tovaru:
- OC FRESH, Miškovecká 23, 040 01 Košice,
- bytový dom Južná trieda 27, 040 01 Košice.
- Lehota na dodanie predmetu zákazky: 15 dní
- Splatnosť faktúr: 30 dní
6. Lehota na predkladanie dokladov a ponúk : do 24.11.2014,

12:00 h.

7. Stanovenie ceny
-

Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania tovarov. Cenu
je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality
a ďalších požiadaviek uvedených vo výzve a podľa príloh. Cenu je potrebné uvádzať v
eurách (€). V ponuke je potrebné uvádzať cenu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu
s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

1

-

V ponuke uvedie uchádzač zvlášť cenu za zriadenie a zvlášť za nájom páru
nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému
a cenu spolu za celý predmet zákazky.

8. Predkladanie dokladov a ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuku uchádzač zašle spolu s
dokladmi, ak sú požadované a doručia sa verejnému obstarávateľovi v stanovenej
lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky, s označením –
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice.
Ponuky zaslané po termíne, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky
účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto
ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
9. Podmienky účasti sú nasledovné :
Je potrebné predložiť:
Doklady: 1. Kópiu oprávnenia na poskytnutie služby.
Podmienky účasti sú nasledovné:
1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať požadovanú službu (výpis z obchodného
registra, živnostenský list).
Kritériá na hodnotenie ponúk sú: Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet
zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky.
10. Prijatie ponuky:
V prípade zmluvy:
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude v súlade
s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s jeho ponukou,
alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na
odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase,
bude to považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na
predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným
postupom.
11. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží originál alebo úradne overenú kópiu
oprávnenia na poskytnutie služby.

...................................................
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
Prílohy: Podrobný opis predmetu zákazky
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Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia
Predmet zákazky:

Zriadenie a následný prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový
prenos videosignálu kamerového systému v Mestskej časti Košice - Juh.
Požiadavky na pripojenie


Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)

Dátové prepojenie č. 1: Miškovecká 23, Košice a Magistrát mesta Košice.
Body napojenia a spôsob ukončenia:
 Kamera OC FRESH, Miškovecká 23, 040 01 Košice, na budovu OC FRESH– optickým
patchcordom 2xLC konektorom
(SM 9/1310µm)
 MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
optickým patchcordom 2xLC konektorom (SM 9/1310µm)
Dátové prepojenie č. 2: Južná trieda 27, Košice a Magistrát mesta Košice.
Body napojenia a spôsob ukončenia:
 Kamera Bytový dom, Južná trieda 27, 040 01 Košice, na budovu bytového domu optickým patchcordom 2xLC konektorom
(SM 9/1310µm)
 MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
optickým patchcordom 2xLC konektorom (SM 9/1310µm)





Všetky náklady vrátane dodávky súvisiacich tovarov a prác musia byť premietnuté do ceny.
Termín poskytovania: 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Cenovú ponuku je potrebné spracovať v skladbe: zriaďovací poplatok a mesačné paušály
(prenájom na dobu určitú 60 mesiacov) pre obidve dátové prepojenia.

Kritérium
Najnižšia cena s DPH celého predmetu zákazky (mesačné paušály vrátane zriaďovacích
nákladov na dobu počas trvania zmluvy).

Spracoval: Ing. Jozef Lapčák – informatik MČ KE - Juh

