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

VÝZVA
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov
Predmet zákazky: Rozšírenie kamerového systému mesta Michalovce ‐ Ul. moskovská, Ul. Janka
Matušku, Ul. nad Laborcom (Bl. V3) a výmena 2 analógových kamier za IP kamery
na Námestí osloboditeľov
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30,
podateľňa ‐ č. d. 106
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk;
Kontaktná osoba:
RNDr. Jana Machová
E‐mail:
jana.machova@msumi.sk
Telefón:
056 / 68 64 176
Fax:
056 / 6443520

071 01

Michalovce

Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce – Ul. moskovská, Ul. Janka Matušku, Ul.
nad Laborcom (Bl. V3); Námestie osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce
Podrobný opis predmetu zákazky, jeho rozsah a prílohy opisu:
o
Obsahom zákazky je zakúpenie a inštalácia 3 IP kamier s požadovanými parametrami na
vyššie uvedených uliciach, ich pripojenie
prostredníctvom optických vlákien do
Monitorovacieho záznamového kamerového systému (ďalej MZKS) MsP umiestneného na
Námestí osloboditeľov 83 v budove MsP, konfigurácia kamier a ich nastavenie podľa
požiadaviek obsluhy MZKS do systému Milestone. Na pripojenie kamier a prenos dátového
toku sa využije existujúca sieť mesta Michalovce resp. pripojenie prostredníctvom iného
poskytovateľa (náklady na prenos počas 24 mesiacov sú súčasťou výkazu výmer)
o

Súčasťou zákazky sú ďalšie 2 IP kamery, ktoré budú inštalované na Námestí osloboditeľov (č.
1 a č. 30), pričom IP kamery nahradia nevyhovujúce analógové kamery. Ich pripojenie,
konfigurácia a nastavenie do systému Milestone je taktiež súčasťou zákazky.

o

Všetky potrebné tovary a práce sú obsahom prílohy ‐ neocenený výkaz výmer (súbor
VYKAZ_VYMER.xls)

o

Cenová ponuka neuvažuje s dodávkou stĺpov na uchytenie kamier a vedení. Stĺpy a ich
osadenie zabezpečí objednávateľ.

o

Súhlas na pripojenie napájania kamier od najbližších objektov zabezpečí objednávateľ.

Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: predpokladaný termín od III/2015 do V/2015

Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Lehota predloženia ponuky: do 6.2.2015 do 12,00 hod.
b) Spôsob predloženia ponuky: v elektronickej podobe ‐ emailom na adresu kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa, alebo v tlačenej podobe na podateľni na adrese verejného
obstarávateľa.
c) Obsah ponuky:
o

cenová ponuka – celková cena bez dph a s dph (v prípade, ak uchádzač nie je platcom
DPH, na túto skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní)

o

ocenený výkaz výmer (súbor xls)

o

skenovaný doklad o oprávnení dodávať tovar, realizovať práce podľa §26 ods. 1 písmeno
f zákona 25/2006 Z.z.

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie:
o
Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení
predmetu zmluvy podľa uvedeného opisu predmetu zákazky.

V Michalovciach, dňa 29.1.2015
Viliam Z á h o r č á k
primátor mesta
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+421 56 68 64 176
+421 918 876 601
jana.machova@msumi.sk
www.michalovce.sk

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

