VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sociálna poisťovňa
Sídlo:
Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
IČO:
30807484
DIČ:
2020592332
Kontaktná osoba:
Rastislav Stranovský, Bc. Matúš Koníček
e-mail:
rastislav.stranovsky@socpoist.sk, matus.konicek@socpoist.sk
Tel. č.:
+421 906 171251, +421 905 346 784

2.

Názov predmetu zákazky:
2x Automatická závora pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina.

3.

Opis predmetu zákazky:
a) Predmetom zákazky je zameranie, dodanie, montáž a sprevádzkovanie dvoch
automatických závor, vrátane prístupového systému, audio komunikačného systému,
dohliadacej kamery a potrebných stavebných úprav.
b) CPV:
34928110-2 Cestné závory
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45000000-7 Stavebné práce
c) Podrobný opis predmetu zákazky:
c1) dodanie a montáž automatickej závory RAPID „S“ alebo ekvivalentnej,
zapojenie jej komponentov a sprevádzkovanie,
c2) dodanie, montáž a zapojenie komponentov prístupového systému,
c3) dodanie, montáž a zapojenie komponentov audio komunikačného systému,
c4) dodanie a montáž dohliadacej kamery,
c5) dodanie návodov na obsluhu, pokynov na údržbu a ďalšej dokumentácie
v slovenskom (českom) jazyku,
c6) dodanie 50 kusov diaľkových ovládačov,
c7) zaškolenie obsluhy,
c8) vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky,
c9) vypracovanie a dodanie správy z vykonanej východiskovej odbornej prehliadky
a odbornej skúšky do 15 dní od ich vykonania,
c10) vypracovanie a dodanie projektu skutočného vyhotovenia (textová časť,
grafická časť – pôdorysy a bloková schéma) a výkaz výmer k termínu
odovzdania predmetu zákazky do užívania,
c11) vjazd a výjazd vozidiel z parkoviska bude zabezpečený v dvoch jednosmerných
pruhoch,
c12) povolenie vjazdu (otvorenie závory) pre zamestnancov verejného obstarávateľa
(Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina) prostredníctvom diaľkového ovládača,
c13) automatický výjazd vozidiel (indukčná slučka),
c14) manuálne ovládanie závory zo vzdialeného miesta výkonu strážnej služby
prostredníctvom tlačidla a audio komunikačného systému,
c15) video výstup k službukonajúcemu strážnikovi zo vzdialeného miesta výkonu
strážnej služby z priestoru vjazdu,
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c16) na overenie požadovaných vlastností predmetu zákazky verejný obstarávateľ
požaduje pred jeho uvedením do ostrej prevádzky dvojtýždňovú skúšobnú
prevádzku,
c17) zákazka zahŕňa aj odstránenie prípadných nedostatkov, zistených počas
skúšobnej prevádzky.
d) Požiadavky na predmet zákazky:
d1) Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na predmet zákazky min. 24
mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia
predmetu zákazky. Presný termín ukončenia záručnej doby bude uvedený
v zápise z odovzdania a prevzatia predmetu zákazky. Nástup na záručný
servis, resp. odstránenie poruchy počas záručnej doby je do 48 hodín
od nahlásenia poruchy. Odstránenie vád predmetu zákazky počas záručnej
doby je bezplatné.
d2) Všetky práce a činnosti vykonané v súvislosti s predmetom zákazky musia byť
realizované v súlade s vyhláškou MPSVaR č.508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
d3) Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni
stavebných prác a pri dodržaní parametrov zadania, platných STN,
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek
na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných
predpisov.
d4) Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne
certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
d5) Nakladanie s odpadmi bude uchádzač (dodávateľ) povinný realizovať v zmysle
príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j.
vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu
musia byť uchádzačom zohľadnené v cenovej ponuke v kalkulácii ceny.
Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi
(objednávateľovi) zanedbaním povinností uchádzača (dodávateľa) v tejto
súvislosti bude hradiť uchádzač (dodávateľ). V prípade, že zo strany správneho
orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému
obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane uchádzača
(dodávateľa) v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač
(dodávateľ).
d6) Uchádzač (dodávateľ) bude povinný realizovať predmet zákazky tak, aby
neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa
(objednávateľa), resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
d7) Uchádzač (dodávateľ) počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu
a poriadok na pracovisku a dôsledné denné upratanie pracoviska
po ukončení prác. Uchádzač (dodávateľ) odstráni na vlastné náklady odpady,
ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii predmetu zákazky. V prípade
nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ (objednávateľ)
na náklady uchádzača (dodávateľa) zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady
odúčtovať z konečnej fakturácie.
4.

Predpokladaná hodnota zákazky:
6.005,- EUR bez DPH, 7.206,- EUR s DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá
presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.
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5.

Miesto uskutočnenia stavebných prác:
a) Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina, Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina
b) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky
v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina, aby si sami overili potrebný rozsah prác
a získali informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ich ponuka
bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác. Výdavky spojené
s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania ponuky
bude možná dňa 20.11.2017 od 9:00 hod do 12:00 hod, kontaktná osoba:
Bc. Matúš Koníček, tel. číslo: +421 905 346 784, e-mail: matus.konicek@socpoist.sk

6.

Termín / lehota dodania predmetu zákazky:
Lehota dodania predmetu zákazky je maximálne do 30 dní od doručenia objednávky.

7.

Rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

8.

Rozdelenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.

9.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.

10. Podmienky predkladania ponuky:
a) Uchádzač predloží ponuku poštou alebo osobne na poštovú adresu:
Sociálna poisťovňa
Oddelenie nákupu
Ul. 29 augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
b) Na obal ponuky je potrebné uviesť označenie SÚŤAŽ „2x Automatická závora
Žilina“ - NEOTVÁRAŤ a obchodné meno a adresu sídla uchádzača.
11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 23.11.2017 do 10:00 hod.
Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania
ponuky na poštovú prepravu.
12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do: 31.12.2017
13. Jazyk ponuky
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú
v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá
sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
a) Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky,
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).
b) Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými
predpismi.
c) Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné
miesta, podľa matematických pravidiel.
d) Ponuková cena musí byť spracovaná formou návrhu uchádzača na plnenie kritéria
podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Ponuková cena musí odzrkadľovať
skutočný rozsah prác a materiálov potrebných na úplne vykonanie predmetu zákazky.
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e) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
ponuková cenu uvedie v zložení:
navrhovaná cena bez DPH
výška DPH
navrhovaná cena vrátane DPH.
f) Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí byť
stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný,
nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu
chýb a opomenutí jeho povinností.
g) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
h) V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia predmetu
zákazky stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej
ceny za predmet zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
i) Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.
15. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová
adresa, telefónne číslo), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade
potreby vysvetlenia obsahu predloženej ponuky.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1, ktorý bude podpísaný
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
c) Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (kópia výpisu
z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra).
d) Kópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR
č. 508/2009 Z. z.
e) Kópiu platného certifikátu, resp. vyhlásenia o zhode v súlade so zákonom
č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
f) Čestné vyhlásenie uchádzača, že má voči verejnému obstarávateľovi vysporiadané
všetky záväzky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.
Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
17. Spôsob vzniku záväzku:
Objednávka
18. Obchodné a platobné podmienky:
a) Výsledkom zadávania zákazky bude objednávka na uskutočnenie predmetu
zákazky. Doručenie a prevzatie objednávky musí byť potvrdené úspešným
uchádzačom (dodávateľom).
b) Lehota / termín na uskutočnenie predmetu zákazky je do 30 dní od doručenia
objednávky.
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c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
e) Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého predmetu zákazky v zmysle
objednávky na základe preberacieho protokolu podpísaného zodpovednými
zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol bude neoddeliteľnou
súčasťou faktúry.
f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
v znení neskorších predpisov.
g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ
faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru.
Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
h) Dodávateľ sa zaväzuje vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte
PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa faktury@socpoist.sk,
a to bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ sa zaväzuje, že obsah faktúry
poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe
na e-mailovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je:
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
i) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560
a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
j) Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie
povinnosť Sociálnej poisťovne ich zverejniť.
k) Zákazka bude financovaná zo správneho fondu Sociálnej poisťovne.
19. Ďalšie informácie:
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené
v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie tohto verejného obstarávania.
c) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuka nesmie obsahovať žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami
uvedenými v tejto výzve.
d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba
alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny
Bratislava, dňa 14.11.2017

.............................................................
Ing. Pavol Meňky, PhD., MPH, MBA
riaditeľ sekcie prevádzky

Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií
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Príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Obchodné meno uchádzača:
Adresa alebo sídlo uchádzača:
Predmet zákazky:

2x Automatická závora pre objekt Sociálnej poisťovne,
pobočka Žilina.

Celková cena za predmet zákazky:
Názov kritéria

Návrh na plnenie
kritéria v EUR
bez DPH

Výška DPH
v EUR

Návrh na plnenie
kritéria v EUR
s DPH

Celková cena za predmet zákazky:
2x Automatická závora pre objekt
Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina

V .................... dňa ...........................

.......................................................
meno a priezvisko,
funkcia, podpis*
*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
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Materiál
p. č.

Názov/ Rozsah

MJ

Predpokl.
množstvo
Typ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Automatická závora - RAPID S
AA 50070F – čas otvorenia 3 sek. dĺžka
ramena 4 m, rozsah pracovnej teploty
-10 ˚C až + 55 ˚C, napájanie 230V/50 HZ,
stupeň ochrany IP 54
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Rameno okrúhle – ACG 8502 – rameno
okrúhle Ø=80 mm, dĺžka 4 m
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Reflexné nálepky – ASG 8526
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Podkladová platňa – ACG 8110 –
pozinkovaná -300 x 300 mm
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Konzola ramena – ACG 8548 – konzola
ramena 80 mm
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Vyvažovacia pružina – ACG 864x
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Ochranná fotobunka – ACG 8026
- 10/20 m
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Kryt fotobunky – TR 03010
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Ovládacie tlačítko – ACG 2013
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Anténa 433 MHz – ACG 5450
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami

ks

2

ks

2

ks

16

ks

2

ks

2

ks

6

pár

2

ks

4

ks

2

ks

1

Výrobca

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Montáž

Cena
spolu
v EUR
bez DPH

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Cena za celkové množstvo

v EUR bez DPH

v EUR s DPH
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rádiový prijímač RXP4 – 11D017V
– pamäť až 999 kódov, nahratie
a vymazanie jednotlivých kódov,
vymazanie všetkých kódov
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Rádiový vysielač PHOX 2 – 10V001
- 2 kanálový vysielač s frekvenciou
433,92 Mhz s rolovacím kódom
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Detektor indukčnej slučky – D TEK II
– zapojený k indukčná slučke pred
ramenom závory na výjazde
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Indukčná slučka pred ramenom závory
na výjazde – ACG 9067 – 6 m obvod
(obdĺžnik 2 x 1 m), 40 metrov prívod
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Podkladová platňa – TR 01042 200 x 200 mm
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Noha stojana lomená – TR 01040
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Skrinka DDZ – TR 01041
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Dorozumievací audio systém
– VIDEX K4-1
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Analógová kamera – 1/3“ far. TUBUS,
SONY Super HAD CCD, 700TVL, DC 12,
IR
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami
Zdroj k analógovej kamere
– 12V / 5,2 A
- alebo ekvivalent s požadovanými
vlastnosťami

ks

1

ks

50

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

21.

Kábel CYKY 3Cx1,5 meď

bm

15

X

X

22.

Kábel SYKFE 5x2x05

bm

65

X

X
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23.

Istič 10A

ks

1

X

X

24.

Chránička – Ø= 16 mm

bm

65

X

X

25.

Drobný inštalačný materiál

súbor

1

X

X

JV

1

X

X

JV

1

X

JV

1

26.
27.
28.

Prierazy 2x do budovy a 2x v budove
otvor Ø=16 a Ø=24 mm,
dĺžka 400 až 600 mm
Vytvorenie prvotnej databázy
vysielačov
Oživenie, nastavenie a preskúšanie
systému

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Nastavenie a test indukčnej slučky

JV

1

X

X

X

X

X

X

30.

Projektu skutočného vyhotovenia
(3x paré + 1x elektronicky)

JV

1

X

X

X

X

X

X

31.

Zaškolenie obsluhy

JV

1

X

X

X

X

X

X

32.

Vykonanie východiskovej odbornej
prehliadky a odbornej skúšky

JV

1

X

X

X

X

X

X

33.

Dopravné náklady

JV

1

X

X

X

X

X

X

Cena spolu:
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