
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 

 
 
                                                               

 

 

   V Bratislave  12.09.2016 

                                                                                                    HOMJ/9217/2016 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky „Digitálne úradné tabule – dodanie a montáž“ - zákazka s nízkou 

hodnotou  podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                            00 603 317 

DIČ:                            2020887385 

Zastúpený:                 
  

Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu:                  1800347007/5600 

Kontaktná osoba:        Ing. arch. Bronislava 

Hostačná    

02/49 253 379  

bronislava.hostacna@banm.sk 

 

 

 

2. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo (príloha č. 1 a 2) 
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3. Opis  predmetu zákazky:  

Dodanie exteriérových digitálnych tabúľ v počte 2 ks, realizácia ich osadenia na určené miesto, 

pripojenie k rozvodu elektriny a pripojenie na internet, sprevádzkovanie. 

Umiestnenie tabúľ na: 

− na parcele 11903/1– Račianske mýto 

− na parcele 5797/2 Dom kultúry Kramáre - vstup 

− umiestnenie je zakreslené na katastrálnej mape 

− obhliadka miesta umiestnenia tabúľ 

Vstupná obrazovka s príslušným obslužným softvérom bude obsahovať jednoduchú grafiku 

podľa zadania obstarávateľa ako logo, názov obstarávateľa, rozkliknuteľné okná s uvedením 

„úradná tabuľa“ alebo „navigačný panel“ a pod. 

Predmetom dodania je server pre správu digitálneho obsahu a vzdialeného riadenia digitálnych 

plôch. Požadované dáta sa budú sprístupňovať automaticky cez RSS formát z webovej stránky 

obstarávateľa, prípadne ich zverejňovanie bude možné nakonfigurovať 

Popis – špecifikácia digitálnych tabúľ: 

− exteriérové digitálne úradné tabule – informačné kiosky  

− vhodné do prevádzkovej teploty od -20 do +50°C 

− materiál konštrukcie kov s ochranným rámom prevedenie antivandal 

− rozmery tabule – Račianske mýto, DK Kramáre: cca 2000x 700 mm 

− LCD obrazovka so životnosťou najmenej 50000 hodín,  

− antiglare sklo, 

− dotykové užívateľské rozhranie na celej ploche obrazovky, 

− dotyková technológia PCAP s fóliou nalepenou na samostatnom antiglare skle, resp. iná 

technológia vhodná do exteriéru s rovnakými alebo lepšími parametrami, pričom 

požadovaná odozva dotyku je 10 – 20 ms, 

− s bezpečnostným sklom – bezpečnosť LCD obrazovky 

− rozmery LCD displeja: 32", rozlíšenie FullHD 1920x1080, vysoká svietivosť 

− min. 2000cd/m² – umiestnenie na priamom slnku 

− pripojenie LAN, WiFi, operačný systém Windows 

− šetrič obrazovky, pri nečinnosti sa plocha využije ako reklamno-informačná 

− záložný zdroj UPS 

− prúdový chránič, termoregulácia  

− softvér, konfigurácia a nastavenie tabule, vzdialená správa tabule 

− farba sivá 

− 1ks zabudovaný router - Kramáre 

− 1ks 4G modem, zabudovaná anténa – Račianske mýto 
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Realizácia osadenia tabúľ: 

− pevné osadenie voľne stojacej tabule ukotvením do: 

Račianske mýto - do betónového podkladu, rozmer podľa návrhu dodávateľa cca 750 x 

450 x 800 mm, podľa zakresleného umiestnenia v katastrálnej mape a obhliadky 

DK Kramáre - v mieste bezbariérového prístupu pri vstupe do objektu, podľa 

zakreslenia a obhliadky 

− výkopové práce musia byť vykonané výlučne ručne a za prítomnosti 

kontaktnej osoby  

− pripojenie na zdroj elektriny a v prípade potreby (podľa oficiálneho cenníka za distribúciu 

energie Západoslovenskej distribučnej, a. s.) aj vrátane dodania a montáže 

elektromerového rozvádzača - realizácia   

− pripojenie na internet ADSL a – realizácia – Kramáre 

− zabudovaná anténa – WiFi pripojenie – Račianske mýto 

Vrátane dopravy, montáže, inštalácie, konfigurácie, nastavenia na mieste plnenia, 

vytvorenia a naprogramovania vstupného Menu a spustenia do prevádzky. 

Dodanie príslušných dokladov a dokumentov: 

− návod, záručný list, zaškolenie obsluhy a protokol o jej zaškolení 

− schéma pripojenia elektriny a internetu, ako podklad na ohlásenie 

− vyjadrenia od krajského dopravného inšpektorátu a okresného úradu - odbor cestnej  

dopravy a pozemných komunikácií- podľa potreby 

 

 

4.     Predpokladané náklady bez DPH: 15 800,00 €   

 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1    Termín obhliadky: od 14.09.2016 po telefonickej dohode  

5.2 Kontaktná osoba: Ing. arch. Hostačná, tel. č.: 02/4925 3379 

5.3 Miesto stretnutia: Račianske mýto 

Ponuku predkladajte mailom: vo.homolova@banm.sk 

Ako predmet správy treba uviesť „úradné tabule“ 

5.4      Lehota na predloženie ponuky: 23.09.2016 do 12:00 hod.         

5.5      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.08.2017 

                                      

6. Obchodné podmienky: 

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného 

práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo 
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poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa 

poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 

 Miesto plnenia  zákazky: Račianske mýto a DK Kramáre, Bratislava 

 Lehoty plnenia:   uvedené v prílohe č. 1 (ZoD) 

(a)  splniť dielo (dodaním) najneskôr do 70 dní odo dňa podpísania zmluvy, 

(b)  odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr v termíne do 5 dní dodania diela. 

                    

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

Cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako  

         celku a za jednotlivé položky (rozpočet). 

   Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre: 

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška DPH 

• celková cena s DPH 

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je    

  platcom DPH                     

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

(a)  fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, 

(b)  špecifikáciu potrebného odberu elektrickej energie pre zariadenie.  

 

10. Úspešný uchádzač predloží v rámci realizácie predmetu zákazky: 

(a)  návod, záručný list, zaškolenie obsluhy a protokol o jej zaškolení, 

(b)  schéma pripojenia elektriny a internetu, ako podklad na ohlásenie, 

(c)  vyjadrenia od krajského dopravného inšpektorátu a okresného úradu- odbor cestnej  

dopravy a pozemných komunikácií- podľa potreby. 

 

11. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  
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13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom 

zmluvu, uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, 

ktorí sú verejnému obstarávateľovi  a obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných 

konečných užívateľov výhod. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň, nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 

rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby, ktorých finančné zdroje 

uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo 

osoby ktorých, technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov 

výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jaroslav Matovič 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

 


