Výzva
na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou  v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon v platnom znení“)

Verejný obstarávateľ    	OBEC KOMJATICE
Poštová adresa		941 06 Komjatice, Nádražná 97
IČO			00380994
Kontaktná osoba	 	Peter Hlavatý, starosta obce
tel. č.			+421905444017
e. mail			info@komjatice.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):	 	www.komjatice.sk           
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
            „Prevencia kriminality v obci Komjatice – dobudovanie v roku 2016“ 
Druh zákazky: služby

4.         Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:
Obec Komjatice, Obecný úrad, Komjatice, Nádražná 97
5.        Výsledok verejného obstarávania
Zadanie objednávky v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov.
6.        Stručný opis zákazky
	      Rozpočet rozčlenený na dodávku: komponentov, inštalačného materiálu, montážnych prác    
            vrátene revízie a spustenia prevádzky kamier.
 
     Hlavný predmet zákazky
	 Dobudovanie kamerového systému v obci Komjatice
   Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku súčasného kamerového systému po dohode s kontaktnou osobou – Peter Hlavatý, 0905 444 017.

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH  12 000,00 €
    
Trvanie zmluvy v mesiacoch: 

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie/štátneho rozpočtu .
Podmienky účasti
10.1  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
          Uchádzač     musí    spĺňať       podmienky   účasti  týkajúce sa osobného postavenia 
          uvedené   v   §  32  ods. 1   zákona v platnom znení . Ich splnenie uchádzač
          preukáže predložením dokladu   o  oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
          práce alebo poskytovať  službu.  Osobné   postavenie   preukazuje  každý záujemca,
          ktorý predloží ponuku. 
        
           Odôvodnenie požiadavky 
      Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote               zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou. 
         Uchádzač    predloží   doklady   podľa   tohto   bodu    výzvy.   Ak uchádzač nesplní
         požiadavku podľa   tohto   bodu   výzvy   na predkladanie ponúk, bude z verejného
         obstarávania  vylúčený.
 
10.2 Technická a odborná spôsobilosť 
        Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v § 34 ods. 1 zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením:
a) výpis z obchodného registra
b)  živnostenské oprávnenie
c)  iné oprávnenie 

   Odôvodnenie požiadavky 
   Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou. Uchádzač preukáže skutočnosť, že je schopný dodať predmet zákazky.
         Uchádzač predloží   doklady   podľa   tohto   bodu    výzvy.   Ak   uchádzač  nesplní
         požiadavku   podľa   tohto   bodu   výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného
         obstarávania  vylúčený.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH 

12. Použije sa elektronická aukcia - nie 
13. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
      202/2017
14.	Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 
Dátum a čas:  7.7.2017 do 10:00 hod.
15. Miesto na predloženie ponúk
Obecný úrad Komjatice, 941 06 Komjatice, Nádražná 97, 
info@komjatice.sk" info@komjatice.sk, 
16. Obsah ponuky
   16.1 Ponuka   musí   obsahovať   nasledovné   doklady   a   dokumenty v listinnej podobe:
            Doklady   a   dokumenty,   ktorým  uchádzač   preukáže   splnenie podmienok účasti
            podľa bodu 10.  tejto výzvy na  predkladanie ponúk. 

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie
Ponúk
17.	Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk.
18. Ďalšie informácie
      ..............................................................................................................................................
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
      21.6.2017                            
20. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa
      21.6.2017

