Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA
zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby

Rozšírenie kamerového systému 2017 –
Ul. Obrancov mieru, Štefánikova a Nám. slobody
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Http adresa organizácie: www.michalovce.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Bánoci
peter.banoci@msumi.sk
E-mail:
Telefón:
056 / 68 64 191
Fax:
056 / 6443520
Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce, Mestský úrad
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je rozšírenie existujúceho
mestského kamerového systému tromi novými kamerami. Prvá kamera sa bude nachádzať na Ul.
Obrancov mieru pri prechode pre chodcov pri malometrážnych bytoch, druhá na Štefánikovej ulici
oproti knižnici G. Zvonického a tretia na Námestí slobody 1. Všetky kamery budú napojené na
mestskú optickú sieť. Podrobné informácie sa nachádzajú v priloženej projektovej dokumentácii
a podrobnom výkaze výmer.
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 31.10.2017
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 24.7.2017 do 12,00 hod.
b) E-mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka vo forme vyplneného výkazu výmer a vyplnenej tabuľky
(Príloha č. 1), (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť verejného
obstarávateľa upozorní); kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa § 32 ods. 1 písmeno
e zákona č. 343/2015.
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že k podpísaniu zmluvy
s úspešným uchádzačom dôjde až po kladnej verifikácii procesu verejného obstarávania riadiacim
orgánom.

V Michalovciach, dňa 6.7.2017
Viliam Z a h o r č á k
primátor mesta

Príloha č. 1 – Kritérium na určenie ceny
Počet
sada

P.Ć.

Predmet

1.

1.časť: Kamera –
Obrancov mieru

1

2.

2. časť: Kamera Štefániková

1

3.

3. časť: Kamera –
Nám.slobody

1

Cena bez
DPH v €

Cena celkom

T:
M:
E:
W:

+421 56 68 64 174
+421 918 876 617
darina.cornejova@msumi.sk
www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001

DPH v €

Cena s DPH v €

