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 35

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 24 mesiacov.
CPV kód: 32561000-3 optické spojenia
Opis predmetu zákazky:
1. Kamera
Bytový dom- Mudroňova 36, 040 01 Košice

Body napojenia a spôsob ukončenie:
 Kamera Bytový dom, Mudroňova 36 – ukončenie optickým patchcordom 2xLC
konektorom (SM 9/1310µm)
 MsP Košice- Oddelenie ochrany objektov, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice ukončenie optickým patchcordom 2xLC konektorom (SM 9/1310µm)
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2. Kamera
Bytový dom Jantárová 4, 040 01 Košice
Body napojenia a spôsob ukončenie:
 Kamera Bytový dom Jantárová 4 – ukončenie optickým patchcordom 2xLC
konektorom(SM 9/1310µm)
 MsP Košice - Oddelenie ochrany objektov, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice ukončenie optickým patchcordom 2xLC konektorom(SM 9/1310µm)

3. Kamera
Bytový dom Ludmanská 5, 040 01 Košice
Body napojenia a spôsob ukončenie:
 Kamera Bytový dom Ludmanská 5 – ukončenie optickým patchcordom 2xLC
konektorom(SM 9/1310µm)
 MsP Košice - Oddelenie ochrany objektov, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice ukončenie optickým patchcordom 2xLC konektorom(SM 9/1310µm)

Doba zriadenia: 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy
Kritérium
Najnižšia cena celého predmetu zákazky (mesačné paušály vrátane zriaďovacích nákladov na
24 mesiacov).
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4. Predpokladaná hodnota zákazky (s DPH): 4550 €
5. Základné zmluvné podmienky:
- Miesto bodu napojenia:
1.Bytový dom, Mudroňova 36, 040 01 Košice,
2.Bytový dom, Jantárová 4,
3.Bytový dom Ludmanská 5 , 040 01 Košice.
- Lehota na dodanie predmetu zákazky: 15 dní
- Splatnosť faktúr: 30 dní
6. Lehota na predkladanie dokladov a ponúk : do 18.11.2015, 12:00 h.
7. Stanovenie ceny
-

-

Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu. Cenu je potrebné spracovať na
základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality a ďalších požiadaviek
uvedených vo výzve. 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.
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. Oprávnenie na poskytnutie služby v origináli alebo úradne overenej kópii
originálu.
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.
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10. Prijatie ponuky:
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy (viď. príloha), ktorá bude
v súlade s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s jeho
ponukou a s požadovanými podmienkami uvedenými vo výzve, alebo bude mať
vyzve uchádzača na odstránenie
neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ
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.

...................................................
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
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Príloha

ZMLUVA

o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) –
kamerový systém
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi

Dodávateľom

Sídlo
Zastúpený
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu.
Registračný súd
Oddiel

:
:
:
:
:
:
:
:

/ďalej len „dodávateľ“/
a

Objednávateľom
Mestská časť Košice - Juh

so sídlom :Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO: 00691046
DIČ: 2021186882
IČ DPH: neplatca DPH
štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta mestskej časti
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.,
číslo účtu: 0404443019/5600
IBAN: SK 6656000000000404443019
/ďalej len „MČ Košice-Juh“/
/Dodávateľ a MČ Košice – Juh spolu ďalej len „Zmluvné strany“/
za týchto podmienok:
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Dodávateľom je obchodná spoločnosť, ktorá okrem iného podniká v oblasti
montáže a opráv telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete a je
vlastníkom a prevádzkovateľom optickej komunikačnej siete, nachádzajúcej sa na územní
mesta Košice.
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1.2. Mesto Košice (MsP Košice) je prevádzkovateľom Kamerového systému
nachádzajúceho sa na území mesta Košice, vrátane Kamerového systému nachádzajúceho sa
na území MČ Košice – Juh, ktorého koncové body sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy.
1.2. Účelom tejto Zmluvy je upraviť práva a povinnosti Zmluvných strán pri užívaní
časti optickej komunikačnej siete vo vlastníctve dodávateľa, špecifikovanej v bode 2.1. tejto
Zmluvy MČ Košice - Juh s cieľom prenosu dát z kamerového systému MsP Košice
zabezpečovaného MsP Košice.
MČ Košice – Juh pre Mesto Košice MsP Košice za účelom prevádzky kamerového systému
zabezpečuje prostredníctvom tejto zmluvy prenos dát z dvoch kusov bezpečnostných kamier
(podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy) ku koncovým zariadeniam MsP Košice.
Článok II.
Základné ustanovenia
2.1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa po celý čas trvania tejto Zmluvy a za
podmienok v nej uvedených nepretržite umožniť MČ Košice- Juh užívať na účely prenosu dát
z Kamerového systému Mesta Košice časť svojej optickej komunikačnej siete, a to v rozsahu
dvoch žíl (single pár/1 kamera) nenasvieteného optického vlákna na trasách tak ako sú tieto
vymedzené koncovými bodmi v Prílohe č.1 tejto zmluvy v lehote do 15 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vyviesť dve žily (single pár/1 kamera) nenasvieteného
optického vlákna z najbližšieho distribučného bodu dodávateľa a umožniť ich pripojenie ku
koncovým zariadeniam MČ Košice - Juh, nachádzajúcim sa v každom koncovom bode
podľa Prílohy č.1. a zabezpečiť údržbu a servis tejto časti Siete a záväzok MČ Košice - Juh
poskytnúť za to dodávateľovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
Článok III.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
3.1. MČ Košice - Juh sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť potrebnú na pripojenie jej
zariadení k sieti.
3.2. O odovzdaní funkčného pripojenia dvoch žíl (single pár/1 kamera) nenasvieteného
optického vlákna z určeného distribučného bodu dodávateľa ku koncovým zariadeniam MČ
Košice - Juh vo všetkých bodoch uvedených v Prílohe č.1, začatí využívania komunikačnej
siete a odskúšaní jej funkčnosti MsP Košice, bude zmluvnými stranami spísaný Preberací
protokol.
3.3. Káblové vedenie z distribučného bodu Dodávateľa ku koncovým zariadeniam MČ
Košice - Juh je vlastníctvom dodávateľa.
3.4. MČ Košice - Juh je oprávnená časť optickej komunikačnej siete, poskytnutej
dodávateľom na užívanie špecifikovaná v bode 2.1. tejto Zmluvy využívať len za účelom
prenosu dát z Kamerového systému Mesta Košice a nesmie k poskytnutej časti siete
dodávateľa pripojiť žiadne iné zariadenia než koncové zariadenia podľa Prílohy č. 1 tejto
Zmluvy ani využívať poskytnutú časť siete na prenos iných dát než dát, ktoré sú výstupom
Kamerového systému.
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3.5. MČ Košice - Juh sa zaväzuje, že nebude do časti siete poskytnutej dodávateľom
podľa tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom zasahovať, poškodzovať ju alebo využívať na iný
účel ako je uvedený v bode 1.2. tejto Zmluvy.
3.6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať údržbu a odstraňovanie porúch časti siete
poskytnutej na užívanie podľa tejto Zmluvy MČ Košice - Juh, a to na základe oznámenia
poruchy tejto časti siete MČ Košice - Juh zaslaným na e-mail xxxxxxxxxxxx a začať
s odstraňovaním poruchy najneskôr do dvoch hodín od oznámenia poruchy.
Článok IV.
Odplata a platobné podmienky
4.1. MČ Košice - Juh sa zaväzuje za vyvedenie dvoch žíl nenasvieteného optického
vlákna a umožnenie ich pripojenia ku koncovým zariadeniam MČ Košice - Juh zaplatiť
dodávateľovi jednorazovú odplatu vo výške XXXXX EUR /slovom:
eur/ bez DPH
najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry po odovzdaní funkčného pripojenia podľa
bodu 3.2. tejto Zmluvy, na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Fakturovaná suma s DPH:

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

4.2. MČ Košice - Juh sa zaväzuje za používanie časti siete dodávateľa, špecifikovanej
v bode 2.1. tejto Zmluvy zaplatiť dodávateľovi pravidelnú odplatu vo výške XXX,00 EUR
/slovom: / bez DPH mesačne, v lehote najneskôr do 30dní , na základe faktúry vystavenej
dodávateľom.
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Fakturovaná suma s DPH:

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

4.3 Odplaty podľa bodov 4.1 a 4.2 sú bez DPH, ktorú dodávateľ vyúčtuje podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.
Článok V.
Trvanie zmluvy
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy sa predlžuje na dobu neurčitú
v prípade, ak žiadna zo Zmluvných strán písomne neoznámi druhej Zmluvnej strane, že
s predlžením platnosti tejto Zmluvy nesúhlasí, a to najneskôr 30 dní pred uplynutím určitej doby
platnosti Zmluvy podľa predchádzajúcej vety.
5.2. Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením od
Zmluvy za podmienok podľa bodu 5.3. tejto Zmluvy alebo písomnou výpoveďou za podmienok
podľa bodu 5.4. tejto Zmluvy.
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5.3. Dodávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade vzniku omeškania MČ
Košice - Juh so zaplatením odplaty alebo jej časti podľa tejto Zmluvy alebo v prípade porušenia
povinností MČ Košice - Juh podľa bodu 3.4. a 3.5. tejto Zmluvy, ak MČ Košice - Juh ani
v dodatočnej lehote 30 dní od doručenia písomného upozornenia dodávateľom neodstráni
protiprávny stav. Odstúpenie musí byť písomné a účinnosť nadobúda okamihom doručenia
druhej Zmluvnej strane.
5.4. V prípade, ak dôjde k predlženiu platnosti tejto Zmluvy na dobu neurčitú podľa
bodu 5.1. tejto Zmluvy, je každá zo Zmluvných strán oprávnená aj bez uvedenia dôvodu túto
Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou, doručenou druhej Zmluvnej strane. Výpovedná
doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
6.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle MČ Košice - Juh. MČ Košice - Juh sa
zaväzuje zabezpečiť zverejnenie tejto Zmluvy na svojom webovom sídle, najneskôr v lehote
do 15 dni odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.
6.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí:
Príloha č. 1: Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark
fiber) – kamerový systém (MČ Košice – Juh)
6.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť
originálu a z ktorých dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží dve
vyhotovenia.
6.4. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodnej vôle oboch
zmluvných strán a to dodatkami uzatvorenými medzi zmluvnými stranami v písomnej forme.
6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je uzatvorená na základe ich slobodnej vôle,
že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Košiciach, dňa ...............

V Košiciach, dňa ........................

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

............................................
Mestská časť Košice - Juh
JUDr. Jaroslav Hlinka
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