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Dňa 08.09.2017 

 
Vec: Výzva na súťaž 

 
Výzva na súťaž 

zadávanie zákazky postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a              

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) 

 

„Dobudovanie kamerového systému v obci Komjatice “ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Druh verejného obstarávateľa : Obec Komjatice  

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona : v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona 

 Názov verejného obstarávateľa : Obec Komjatice 

 Sídlo: Obecný úrad, Nádražná 344/97, 941 06 Komjatice  

IČO: 00308994 

Kontaktná osoba : Peter  Hlavatý, starosta obce 

Tel.: 0905444017 

 E-mail: info@komjatice.sk 

 Internetová stránka: www.komjatice.sk 

 

2. Druh zákazky:  

Ide o zmiešanú zákazku. Rozhodujúcu časť realizácie predmetu zákazky predstavuje dodávka 

tovarov, ktorá je však spojená s vedľajšími stavebnými prácami a tiež poskytnutím služieb. 

Uzatvorená bude zmluva o dielo podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.3 tejto výzvy – Vzor zmluvy. 

 

3. Názov predmetu zákazky: 

„Dobudovanie kamerového systému v obci Komjatice“  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie. Záujemca predkladá ponuku na celý predmet zákazky.  

 

5. Stručný opis zákazky:  

Predmetom zákazky je dobudovanie kamerového systému v obci Komjatice v rozsahu podľa Prílohy 

č.1 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky a Prílohy č.2 tejto výzvy – Výkaz výmer. Súčasťou 

realizácie predmetu zákazky je tiež spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela a 

zaškolenie pracovníkov verejného obstarávateľa na prácu so systémom.     
 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

V zmysle opisu predmetu zákazky (Príloha č.1) a Výkaz výmer (Príloha č.2). 

 

7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 14 000,- Eur bez DPH  

 

8. Miesto realizácie  predmetu zákazky: 

 

Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, katastrálne územie obce Komjatice 

 

9. Spoločný slovník obstarávania (CPV) pre rozhodujúcu časť predmetu zákazky: 

Hlavný predmet:  

35125300-2  Bezpečnostné  kamery 

Dodatočné kódy CPV: 

35113300-2 Bezpečnostné zariadenia 
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35121000-8 Zabezpečovacie zariadenie 

45233292-2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia 

71320000-7 Inžinierske projektovanie 

79632000-3 Školenia a výcvik personálu 

 

10. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné 

riešenie , nebude sa takéto riešenie vyhodnocovať.  

 

11. Trvanie zmluvy  alebo lehota pre skončenie dodávky: 

Do 30.11.2017. 

Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 2 pracovné dni vopred. 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 

sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu (80%) a z vlastných finančných 

prostriedkov obce (20%).  Preddavky sa neposkytujú.  

 

13.  Podmienky účasti uchádzačov: 

Platný doklad o oprávnení realizovať daný predmet zákazky   

 

14. Obsah ponuky: 

  Ponuka musí obsahovať: 

a) Cenový návrh za realizáciu celého predmetu zákazky podľa tejto výzvy, podľa   vzoru, ktorý je 

Prílohou č.2 výzvy – Výkaz výmer , pričom cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky 

náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 

upozorní na túto skutočnosť v ponuke.     

b) Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.4  

tejto výzvy – Vzor čestného vyhlásenia. 

c) Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.5 tejto výzvy – Vzor 

 čestného vyhlásenia o subdodávateľoch. 

d) Doklady podľa bodu 13. tejto Výzvy. 

 

Všetky požadované doklady sa predkladajú ako originál, alebo úradne overená kópia 

originálu. Listinné dokumenty a doklady, ktoré sú vystavené uchádzačom, musia byť 

podpísané oprávnenou osobou uchádzača v súlade s oprávnením podpisovať za uchádzača 

alebo ním splnomocnenou osobou, v prípade splnomocnenia sa vyžaduje aj predloženie 

splnomocnenia.  
 

 

Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý 

musí byť označený „Neotvárať – VO – Dobudovanie kamerového systému v obci Komjatice“. 

 

15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 10.00 hod. dňa 21.09.2017   

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť listinnou poštou: Obecný úrad Komjatice, Nádražná 

344/97, 941 06 Komjatice  

 

 

16. Kritériá na hodnotenie  ponúk: 

Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky...100%. Cenovú ponuku uchádzača 

s najnižšou cenou a bez výhrad voči zneniu vzorovej zmluvy vyhodnotí verejný obstarávateľ ako 

úspešnú, takúto cenovú ponuku prijme. 
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup 

verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, 

alebo budú pre neho inak neprijateľné. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 

  Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2017  

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Dátum zverejnenia tejto Výzvy na súťaž na stránke obce : 08.09.2017 

b) Pre zhotovenie zákazky verejný obstarávateľ odporúča  vykonať miestnu obhliadku. Záujem 

o uskutočnenie obhliadky si je možné dohodnúť na tel. č. 0905444017, prípadne e-mail: 

info@komjatice.sk v termíne do 13.09.2017, 15:00 hod. 

c) Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk sa zasiela úspešnému i neúspešným 

uchádzačom  najneskôr do 29.09.2017 

 

19. Osobitné podmienky pre plnenie zmluvy:  
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy vinkulovať na bankovom účte finančné prostriedky 

vo výške 50 % z celkovej ceny Diela s DPH, t.j. sumu vo výške xxxxxx € (bude vypočítaná 

z ponuky úspešného uchádzača) ako tzv. výkonovú zábezpeku na vykonanie Diela v zmysle 

dojednaní tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po podpise tejto zmluvy previesť 

vinkulované finančné prostriedky na účet Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ  v priebehu 

plnenia zmluvy závažným spôsobom poruší zmluvné povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy, alebo 

nenastúpi na samotnú realizáciu predmetu plnenia, finančné prostriedky v plnej sume prepadajú 

v prospech Objednávateľa. Nakladať s finančnými prostriedkami je Objednávateľ oprávnený len 

v zmysle dojednaní tejto Zmluvy o dielo. Výkonová zábezpeka bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho 

bankový účet do 5 (piatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu. 

2.Preddavky sa neposkytujú. 

3.Faktúru je možné vystaviť len jednu, na celé dielo a to až po prevzatí diela. 
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Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky  

 

Pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a 

ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli 

uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu 

byť predložené tieto alebo ekvivalentné.  

 

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto 

špecifikovaných v tejto výzve výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných 

súvislostí, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie. 

 

 

Príloha č.2 – Výkaz výmer  

 

1. Cena za predmet zákazky sa stanovuje v zmysle platnej legislatívy o cenách. 

 

2. Cena predmetu zákazky  musí byť vyjadrená ako  cena za kompletné plnenie. Celková cena, 

ktorú uchádzač v ponuke uvedie sa za takú považovať aj bude. Pre vyhodnotenie cien ponúk 

je rozhodujúca celková cena. Ak uchádzač predloží dve rôzne celkové ceny v jednej ponuke, 

platiť bude cena výhodnejšia pre zadávateľa, ak neovplyvní poradie uchádzačov. Ak celková 

cena predmetu zákazky nerobí ponuku mimoriadne nízkou a uchádzač sa stane úspešným 

uchádzačom, ak sa dopustil prípadných matematických chýb, bude povinný ich odstrániť 

v rámci poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, tak, aby sa celková cena 

ponuky nezmenila.  

 

3. Položky vo výkaze - výmer nie je možné bez súhlasu verejného obstarávateľa zmeniť. 

 

4. Celková cena predložená uchádzačom musí mať najviac dve desatinné miesta. 

 

5. Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre 

riadne splnenie predmetu zákazky. Akékoľvek dodatky k zmluve  navyšujúce  cenu predmetu 

zákazky s výnimkou možnosti podľa zmluvy, sú vylúčené. 

 

6. Nacenený výkaz výmer musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača v súlade 

s oprávnením podnikať (podpis a pečiatka, ak je povinný používať pečiatku), 

s uvedením dátumu vyhotovenia. 

 

Príloha č.3 – Vzor zmluvy 

 

 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka platného 

v SR podľa vzoru zmluvy, ktorý je Prílohou č. 3. tejto Výzvy.  Verejný obstarávateľ a úspešný 

uchádzač môžu po spoločnej dohode vykonať zmeny alebo doplnenia v texte vzorovej zmluvy pred 

jej uzatvorením, najmä ale len pokiaľ ide o drobné technické úpravy alebo spresnenia avšak len za 

predpokladu, že tieto zmeny alebo doplnenia nebudú v rozpore s touto Výzvou  a s ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom.  

Za rozpor s Výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom sa 

nepovažujú prípadné nevyhnutné úpravy textu zmluvy vykonané za účelom 

dosiahnutia súladu s  platnou legislatívou, ak by takýto rozpor týkajúci sa obdobia 

plnenia zmluvy bol zis tený.  

 

 

Nevyhnutnými a neoddeliteľnými prílohami zmluvy  budú aj tieto prílohy: 
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1. Zoznam všetkých subdodávateľov (ak sa uplatňuje) 

Príloha č.4 – Vzor čestného vyhlásenia 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SÚHLASE S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI 

 

 

 

Podpísaný /á/ ............................................................................rod........................................................ 

 

narodený /á/ dňa ...............................................................v ................................................ 

 

bytom v ................................................... ulica .................................................č. domu ........ 

 

okres ........................................................ 

 

(údaje vyplní uchádzač, v prípade, ak za uchádzača nepostačuje v zmysle oprávnenia vystupovať za 

spoločnosť vyhlásenie jednej osoby, uvedú sa údaje koľkokrát je potrebné) 

 

 

ako štatutárny zástupca oprávnený vystupovať za uchádzača ..................................................... 

(uchádzač doplní názov, sídlo a IČO uchádzača) 

 

 

vyhlasujem na svoju česť 

 

 

že uchádzač ....................................................................................................... (uchádzač vyplní 

názov, sídlo a IČO uchádzača), ktorý predkladá cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu vyhláseného 

verejným obstarávateľom Obec Komjatice, na predmet zákazky „Dobudovanie kamerového 

systému v obci Komjatice“, dátum zverejnenia výzvy na súťaž na stránke obce : 08.09.2017 : 

 

súhlasí s obchodnými podmienkami podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.3 predmetnej výzvy – 

Vzor zmluvy vrátane jej príloh  v plnom rozsahu 
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Príloha č.5 – Vzor čestného vyhlásenia o subdodávateľoch 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 

 

Podpísaný /á/ ............................................................................rod........................................................ 

 

narodený /á/ dňa ...............................................................v ................................................ 

 

bytom v ................................................... ulica .................................................č. domu ........ 

 

okres ........................................................ 

 

(údaje vyplní uchádzač, v prípade, ak za uchádzača nepostačuje v zmysle oprávnenia vystupovať za 

spoločnosť vyhlásenie jednej osoby, uvedú sa údaje koľkokrát je potrebné) 

 

 

ako štatutárny zástupca oprávnený vystupovať za uchádzača ..................................................... 

(uchádzač doplní názov, sídlo a IČO uchádzača) 

 

vyhlasujem na svoju česť 

 

že uchádzač ....................................................................................................... (uchádzač vyplní 

názov, sídlo a IČO uchádzača), ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní vyhlásenom 

verejným obstarávateľom Obec Komjatice, na predmet zákazky „Dobudovanie kamerového 

systému v obci Komjatice“, dátum zverejnenia výzvy na súťaž na stránke obce : 08.09.2017  

 

 

a) Nebude pri realizácii uvedeného predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky 

subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami. 

 

 

ALEBO (uchádzač vyberie buď alternatívu a) alebo b), podľa toho, ktorá v jeho prípade 

platí) 

 

 

b) Má v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých 

zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet 

zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými 

subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska 

predloženého návrhu na plnenie kritéria cena.  

 

Zoznam subdodávateľov: 

 

Názov, sídlo a IČO 

subdodávateľa 

Kontaktná osoba -

osoba oprávnená 

konať za 

subdodávateľa, 

adresa pobytu, 

dátum narodenia, 

tel.č., email 

subdodávateľa 

Predmet subdodávky  Podiel 

subdodávky 

z celého predmetu 

zákazky v EUR 

bez DPH alebo v 

% 
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(Uchádzač použije toľko riadkov tabuľky, koľko je potrebné z hľadiska počtu subdodávateľov) 

 Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených 

v predchádzajúcich odsekoch. 

 

 

 

Prílohy: 

 

Vyhlásenia subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov Čestného vyhlásenia, o ich 

detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bezvýhradne 

súhlasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          čitateľný podpis 

(údaje vyplní uchádzač, v prípade, ak za uchádzača nepostačuje v zmysle oprávnenia vystupovať za 

spoločnosť podpis jednej osoby, použije sa koľkokrát je potrebné) 

 

 
 


