
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Parkovací systém

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Blatnica

IČO 00316571

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Blatnica 1, 038 15 Blatnica, SK

Kontaktná osoba Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD., +421911 336 789, starosta@blatnica.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 25000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 4/2019

Lehota na predkladanie
ponúk: do 29.3.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?drWeWeWQa1m53Rg_ov8JX8o
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Ostatné

Podoblasť Iné
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https://www.tendernet.sk/zakazka?drWeWeWQa1m53Rg_ov8JX8o


Opis zákazky

Parkovací systém pozostáva z automatických závor, vjazdového a výjazdového parkovacieho
stojanu, automatickej pokladni so serverom, tretej závory do bočnej uličky a konštrukčných a
bezpečnostných prvkov. 
Vjazdový stojan obsahuje snímač parkovacích kariet a dve tlačiarne s kapacitou 2 x 3000 lístkov, pri
minutí papiera jednej z nich sa automaticky prepne na druhú, čo dáva obsluhe dostatok času na
doplnenie papiera pre tlač lístkov. 
Výjazdový stojan obsahuje snímač čiarového kódu a parkovacích kariet. 
Tretia závora do bočnej uličky je ovládaná riadiacou jednotkou so snímačom parkovacích kariet.
Umožňuje adresné otvorenie závory majiteľmi parkovacích kariet.

Parkovacie stojany a automatická pokladňa obsahuje systém automatických hlasových správ, ktoré
v prípade problému hlasovo oznámia zákazníkovi inštrukcie nutné na jeho odstránenie. Server je
prepojený so zariadeniami pomocou počítačovej siete. Pomocou internetu je systém prepojený s
dohľadovým centrom spoločnosti Triton, odkiaľ je monitorovaný jeho technický stav a odkiaľ môže
byť aj plnohodnotne ovládaný. Rovnako môže byť systém monitorovaný a ovládaný cez internet
zodpovednou osobou zákazníka.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce. 

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

Obstaráveteľ požaduje od úspešného uchádzača nasledovné služby:
1. Profylaktické prehliadky.
Vykonávajú sa jeden krát ročne, skontroluje sa pri nich technický stav zariadení, skontrolujú sa
kontakty, vyčistia sa mechanické časti a navrhnú sa opatrenia v prípade nutných opráv.
2. ONLINE servis 7 x 24 s poskytovaní informácií cez telefón a s garantovaným časom zásahu pri
nutnej oprave systému.
3. Diaľkový dohľad cez internet dohľadového centra spoločnosti a obce Blatnica. Pri objednaní tejto
služby zákazník v prípade problému komunikuje priamo s pracovníkom dohľadu a ten je schopný
riešiť jeho problémy bez nutnosti zásahu pracovníkov objednávateľa.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Parkovací systém v obci Blatnica 1,000 celok

podľa príloh: Blokova schema- parkovaci system.pdf, Dopravné ostrovy.pdf, Automaticka pokladna.pdf

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Automaticka pokladna.pdf Iné 22.3.2019 10:23 138,9 kB

Blokova schema- parkovaci system.pdf Iné 22.3.2019 10:23 299,9 kB

Dopravné ostrovy.pdf Iné 22.3.2019 10:24 88,3 kB
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