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ELSAM, s.r.o.
Donnerova 31
841 04 Bratislava – Karlova Ves

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Bratislava
MATJ/9695/2017 JUDr.  Jaroslav Matovič 23.10.2017

VEC: Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu..

Z pozície verejného obstarávateľa, Vás vyzývam na predloženie ponuky v rámci realizovaného
prieskumu trhu, na zadanie zákazky postupom verejného obstarávania – priamym rokovacím konaním a
v súlade s § 81 písm. i)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

 Zdôvodnenie priameho rokovacieho konania:
MČ BANM uzatvorila dňa 19.12.2016 zmluvu s dodávateľom diela Voľnočasový priestor JAMA

UEZ 370/2016. Tato rozsiahla stavba je zabezpečená kamerovým systémom pre zabezpečenie kontroly
a bezpečnosti na stavenisku. Kamerový systém bol dodaný na základe objednávky 483/2016. Stavba
Voľnočasového priestoru JAMA je pred odovzdaním, preto kamerový systém v rozsahu 3 kamier bude
demontovaný opätovne inštalovaný, ako trvalý systém kamier pre zabezpečenie stavby Voľnočasový
priestor JAMA. Dňa 28.3.2017 bola uzatvorená zmluva s dodávateľom OMOSS, s.r.o. na výstavbu
Voľnočasový priestor JAMA – Servisný objekt II. A etapa - horná stavba, na základe rozpočtu
projektanta bolo navrhnuté dodať kamerový systém v počte 5 kamier pre kontrolu vstupov.

Po rokovaniach na  Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a po prehodnotení
technického riešenia a rozsahu kamerového systému bolo navrhnuté využitie kamier pre kontrolu
staveniska ako vhodné, pre doplnenie navrhovaných 5 kamier. Po zhotovení kamerového systému bude
kamerový systém prepojený do sitému Mestskej polície.

Preukázanie splnenia podmienky podľa § 81 písm. i)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní:
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných
stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že:

      1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných
prác alebo služieb a podmienky ich zadania,

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Sídlo organizácie:  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Zastúpená: Mgr. Rudolf Kusý - starosta
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IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1800347007/5600
URL: www.banm.sk

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je doplnenie technického riešenia pri opätovnej  montáži 3 kamier a napojenie na
systém na Junáckej 1. Kamerový systém vo Voľnočasovom priestore Jama pozostáva z 5 ks kamier
ktoré budú doplnené o 3 kamery ktoré sú v súčasnosti využívané dočasne ako kontrola stavby pri
realizácii. Pri ukončení stavby budú kamery demontované a opätovne umiestnené v priestore parku a to
na stĺpe pri multifunkčnom ihrisku a na budove servisného objektu. Prenos záznamu bude zabezpečený
cez zariadenie na budove NTC na budovu Junácka 1.
       Dôvodom na oslovenie spoločnosti ELSAM, s.r.o.; Donnerova 31; 841 04 Bratislava – Karlova Ves,
IČO: 44472501

Je potreba kompatibility a zlúčenia kamerového systému objednaného hlavným dodávateľom stavby
Servisný objekt Horná stavba – Voľnočasový priestor Jama od firmy ELSAM, v rozsahu v zmysle
zmluvy 62/2017.  Potrebné je zabezpečiť zlúčenie systému dodaný do budovy MU BANM na Junáckej
1, kde bude prenos z kamier odosielaný, systém rovnako  budovala firma ELSAM

Predpokladaná hodnota zákazky:  5 137,89,- €- EUR bez DPH.
Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o vypracovanie cenovej ponuky, ktorá bude zohľadňovať
všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy.

Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky
a to najmä:

- dopravné náklady,
- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky, ak takéto dokumenty

požaduje verejný obstarávateľ,
- všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Spôsob určenia ceny:
1. Cena za dodaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky v € bez DPH,
- sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v €,
- navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky  v € s DPH.
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3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v €. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH upozorní.
4. Cena uvedená v  Zmluve o dielo musí obsahovať cenu za predmet zákazky v zložení podľa bodu
2, vrátane ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania.

Predkladanie ponúk
Označenie obalov ponúk:
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
Ø adresu doručenia,
Ø adresu uchádzača (Uveďte názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania, v

prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov, uvedú sa obchodné mená a adresy sídiel
alebo miest podnikania všetkých členov skupiny),

označenie - heslo: Opätovná inštalácia kamerového systému JAMA

Miesto a lehota predkladania ponúk:

Ponuku  je potrebné doručiť na adresu osobne alebo poštou:
Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka č. 1
Podateľňa
832 91 Bratislava 3
Slovenská republika
Pracovný čas: 8:00 – 15:00 hod. (pondelok - piatok)
Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka č. 1
832 91 Bratislava 3
Slovenská republika

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 6.11.2017 11:00 hod.

S pozdravom

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Príloha: Súpis materiálu


