Obec Bzince pod Javorinou
OBECNÝ ÚRAD

916 11

BZINCE POD JAVORINOU

Podľa rozdeľovníka

19.8. 2014
Č.j. 706/2014

VEC :
Výzva na poskytnutie informácie – cenovej ponuky – za účelom výberu poskytovateľa
služby v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

V rámci zabezpečenia čo najhospodárnejšieho nakladania s finančnými prostriedkami Obce
Bzince pod Javorinou dovoľujem si Vás požiadať o spracovanie a dodanie cenovej ponuky
na predmet zákazky: „Bezdrôtový rozhlas c Bzince pod Javorinou – miestna časť
Cetuna, Vrzávka a Hrubá Strana".
Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky
1. Predmet zákazky :
„Bezdrôtový rozhlas s digitálnym kódovaním s prípravou na aktívne napojenie na zadávacie
pracovisko zložiek IZS a možnosťou napojenia na protipovodňový systém".
2. Identifikácia obstarávateľa :
Názov :
Obec Bzince pod Javorinou
IČO :
00311456
Kontaktná osoba :
Ing. Pavel BAHNÍK – starosta obce
Sídlo:
Obecný úrad Bzince pod Javorinou
916 11 Bzince pod Javorinou č. 348
Telefón :
032/ 7793272
E-mail :
starosta@obecbzince.sk,
3. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je realizácia bezdrôtového rozhlasového a varovného systému v obci
Bzince pod Javorinou, miestnych častiach Cetuna, Vrzávka a Hrubá Strana.
Pozostáva z dodávky a montáže miestnych bezdrôtových hlásičov v modulárnej koncepcii,
teda s možnosťou ďalších funkcionalít. Celý systém musí byť kompatibilný s pracoviskom
integrovaného záchranného systému, podľa platnej legislatívy SR.
Realizácia tohto systému bude zahŕňať:
- vysielacie a riadiace pracoviská (ústredňe) s digitálnym kódovaním, ktoré pozostávajú z:
- vysielacej antény, zo skrine riadiacej jednotky vrátane vf. časti, z vysielača vf. signálu, z
modulu riadenia, zo software pre riadiace pracovisko so zapínaním jednotlivých hlásičov
a z mikrofónu vrátane stojančeka. Dosah vysielacieho signálu - do vzdialenosti min. 10
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km. Možnosť pripojenia neobmedzeného počtu bezdrôtových hlásičov k riadiacemu
pracovisku.
prijímacie bezdrôtové hlásiče so záložným zdrojom, so spínaným koncovým modulom,
ktorý dokáže eliminovať výkyvy v sieti, s reguláciou hlasitosti každého reproduktora
osobitne a s automatickým dobíjaním v počte 1 ks, ku ktorému bude pripojených 4 ks
nízko impedančných tlakových reproduktorov (30W)
prevodník vf. Signálu, včítane anténnej zostavy a zálohovej batérie. Prevodník umožní
preposielanie signálu do jednotlivých miestnych častí, aby bola zaručená kvalita
vysielania po celom území uvedených miestnych častí obce
modul na rozosielanie sms správ, vrátane skupinových volieb
dekodér k vysielaciemu pracovisku na komunikáciu so systémom IVVS (RDS)
3x2,5mm kábel CYKY
spúšťač hlásiča požiaru
montážne práce
oživenie, odladenie, zaškolenie obsluhy
doprava a ostatná réžia.

4. Hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 12 600 EUR s DPH. Predmet zákazky bude financovaný
z dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky.
5. Podmienky financovania:
a) Predmet obstarávania bude financovaný z dotácie.
b) Záloha nebude poskytnutá.
c) Realizácia úhrad po vykonaní prác. Splatnosť faktúr je do 30 dní od ich doručenia.
6. Podmienky účasti v súťaži:
Preukázanie osobného postavenia prostredníctvom § 26 v spojení s §128 ods.1 zák. č.
25/2006 Z. z.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §26 ods. 2 písm. e) zákona o
verejnom
obstarávaní predložením kópií dokladov:
a) kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
b) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona nasledovne:
1. Zoznam dodávok tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov za predchádzajúce
3 roky.
Odôvodnenie primeranosti: Všetky podmienky technickej spôsobilosti sledujú cieľ nájsť
schopného dodávateľa, ktorý má skúsenosti s obdobnými zákazkami a sú požadované
v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Minimálna úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam obdobných dodávok
k predmetu zákazky, ktoré boli uskutočnené za predchádzajúce 3 roky.
7. Upozornenia:
- podmienkou vyhodnocovania ponuky, je vykonanie meraní v lokalitách určených
obstarávateľom s cieľom zistenia prenosových pomerov signálu na predmet zákazky a to
v pracovných dňoch pondelok - piatok v čase od 8 00- 14 00 hod.
- navrhovateľ nemá právo na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži,
- cenovou ponukou sa rozumie vyplnenie technickej špecifikácie (príloha).
Uchádzač bude zo súťaže vylúčený ak:
- nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo informácií, ktorými preukazuje
splnenie

2

-

podmienok účasti v súťaži
predloží neplatné doklady
poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie
nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži podľa súťažných podkladov.

8. Lehota dodávky:
do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo.
9. Kritériá na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk
Kritériom na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk je cena za celý predmet zákazky,
t. j. cena s DPH v EUR.
10. Lehota na predkladanie ponúk:
Cenovú ponuku je možné zaslať poštou na adresu :
Obecný úrad Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou 348,
osobne odovzdať na adrese :
Obecný úrad Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou 348,
alebo zaslať na e-mailovú adresu : starosta@obecbzince.sk.
v termíne do 09.09.2014 do 09°° hod.
Po tomto termíne nebudú zaslané informácie predmetom skúmania v rámci prieskumu trhu
pre účely výberu zmluvného partnera.
Zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na
uvedený predmet zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy
na predmet zákazky.
11. Prijatie ponuky:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným
uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že ich ponuka neuspela.
12. Uzavretie zmluvy:
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie „Zmluvy o dielo“ .
Za vašu spoluprácu vopred ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Pavel Bahník
starosta obce

Príloha:
Technická špecifikácia
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Príloha č.1.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
„Bezdrôtový rozhlas c Bzince pod Javorinou
– miestna časť Cetuna, Vrzávka a Hrubá Strana"

Položka

Jednotka množstva

Digitálna rozhlasová ústredňa
s dosahom min. 10 km
Prijímač/zosilňovač 4x15W
Reproduktor tlakový 30 W
Kábel CYKY 3x2,5mm
Vysielacia anténa 144M
Koaxiálny kábel VF
Konzola zinkovaná na betónový
stĺp

Spúšťač hlásiča požiaru
Montážne práce
Oživenie, odladenie,
zaškolenie obsluhy
Doprava a ostatná réžia

Množstvo

ks
ks
ks
m
ks
m

2
16
38
30
1
20

ks
ks
Kompl.
Kompl

16
1
1
1

Kompl

1

Cena za
jednotku

Cena celkom

SPOLU
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