Mesto Sečovce – PRIESKUM TRHU pred vyhlásením VO

1269/2018

Sídlo: Mestský úrad Sečovce, Nám sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce Dokument č.:

VPP

Tel.:+421/56678 24 37; E-mail.: milan.filip@secovce.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je
zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky:
„Komunitné centrum Sečovce - Interiér“
– výber dodávateľa tovaru s potrebnou inštaláciou pre jeho uvedenie do prevádzky
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce, ako
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva
uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie tovaru s potrebnou
inštaláciou so skráteným názvom: „Komunitné centrum Sečovce - Interiér“.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO//DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:
Kontaktná osoba pre VO:
Telefón:
E-mail:

Mesto Sečovce
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
00331899 // 2020724343
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
+421 56/678 24 37//
primator@secovce.sk
Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
+421/918 993 095
milan.filip@secovce.sk

2) Predmet zákazky :
2.1 Názov zákazky:

„Komunitné centrum Sečovce - Interiér“

2.2 Druh zákazky:

obstarávanie tovaru – s potrebnou inštaláciou,

2.3 Miesto realizácie zákazky: Mesto Sečovce
2.4 Stručný opis zákazky:

Tovar a doplnková služba pozostávajúca z jeho inštalácie. Predmetom
zadávania zákazky je zabezpečenie tovaru s jeho potrebnou prevádzkovou
inštaláciou podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe týchto SP.
Stavebno-technické riešenie budovy nemá predinštalovanú kabeláž z tohto
dôvodu sa požaduje aj inštalácia zakúpeného tovaru s osadením
bezpečnostných prvkov ich prevádzky.
Vyhlasovateľ súťaže požaduje/umožňuje uchádzačovi /zhotoviteľovi/
obhliadku miesta a formou ocenenia jeho návrhu budúcej štruktúry dodávky
predložiť cenovú ponuku. Potenciálny dodávateľ predkladá cenovú ponuku
na každú časť samostatne resp. spolu ako celok. Podkladom, východiskovým
dokumentom verejného obstarávateľa je technická špecifikácia
predkladaná/zverejňovaná v podobe prílohy. Uchádzačom sa umožňuje
predložiť ekvivalentné riešenie s vyjadrením TTÚ (takticko-technických
údajov) jeho výhodnosti pre zadávateľa súťaže .

2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
39 000000 - 2 Nábytok, zariadenie interiéru, domáce spotrebiče
36 141000 - 2 Kuchynský nábytok a vybavenie
„Komunitné centrum – interier/mobiliár vybavenia budovy“ - výber dodávateľa
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32 324000 - 0 Televízory, 35 125300 - 2 Bezpečnostné kamery
30 213000 - 5 Osobné počítače, 30 232110 - 8 Laserové tlačiarne
32 333100 - 7 Videorekordéry
3.

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk - do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
V elektronickej podobe e-mail:
Poštou alebo osobne:

13.12.2018 do 12:00 hod..
milan.filip@secovce.sk
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a
Metoda 43/27,078 01 Sečovce

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je odhad nákladov
budúceho prevádzkového súboru pre uvažovanú prevádzku KC s uvedením cenových údajov aj
pre záujemcov, ktoré zadávateľ súťaže získal v predchádzajúcom období s hodnotou :
PHZ spolu: 50.813,28 € bez DPH
5) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Objednávka so špecifikáciou a dohodnutou dobou dodávky tovaru a poskytovania služieb
podľa výsledku súťaže s úspešným uchádzačom tej ktorej časti premetu zákazky.
6) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov mesta Sečovce
rozpočtových zdrojov SR a z rozpočtových zdrojov EU - ŠF, OP LZ
6.2 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v Návrhu
zmluvy, zverejnenej verejným obstarávateľom.
6.3 Splatnosť faktúry 60 kalendárnych dní – refundácia nákladov cestou MF SR z ERDF
fondu EU.
7) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Áno - Uchádzač predkladá ponuku za každú časť osobitne alebo spolu za omplexné riešenie predmetu
zákazky.

8) Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie – iba ekvivalentné riešenie.

9) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Lehota dodávky výstavby: podľa časti predmetu zákazky a náročnosti inštalácie – uvedie uchádzač v
ponuke . Obchodno-záväzkový vzťah: Kúpna zmluva

10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
10.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
a)
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. musí preukázať, že:
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
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10.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 33
zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.

10.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
10.3.1 Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1 písm. b)
ZVO preukáže uchádzač: neuplatňuje sa .

11) Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia pre realizáciu zákazky nie sú okrem týchto čo sú súčasťou tohto
dokumentu. Uvedený výkazu výmer - TŠ je možné poskytnúť v editovateľnej podobe na požiadanie.

12) Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač,
ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

13) Obsah predkladanej ponuky:
a) kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená), (oprávnenie na
vykonávanie obchodnej činnosti a oprávnenie na inštaláciu elektrických zariadení pre domácnosť)
• výpis z obchodného alebo živnostenského registra (fyzicka/právnicka osoba)
• doklad o oprávnení vykonávať obdobnú činnosť ako je uvedený predmet zákazky
b) vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
c) heslo súťaže: „KC Interiér“ – uvedené na obálke ponuky
d) Na obálku s ponukou odporúčame uviesť „Súťaž -Neotvárať“
b) Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č.2 s ocenením položiek tej ktorej časti predmetu zákazky,
ktoré uchádzač má v záujme vyhlasovateľovi súťaže dodať. Uchádzač sa môže rozhodnúť pre
jednu, dve časti,...., alebo na všetky ako celok, spolu označovanej v tejto výzve ako TŠ-technická
špecifikácia: TŠ 2.1 – 2.7.
2.1 TŠ časť: EZS - elektronický zabezpečovací systém,
2.2 TŠ časť: Kamerový systém,
2.3 TŠ časť: Počítačová zostava,
2.4 TŠ časť: Hudobná zostava
2.5 TŠ časť: Vzduchotechnika - Vetranie priestorov komunitného centra
2.6 TŠ časť: Fotovoltaika – energetický zdroj z obnoviteľných zdrojov energie
2.7 TŠ časť: Nábytok, biela technika a doplnky.

14) Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční do: 13.12.2018 od 10:00 hod.
Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných
podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom
e-mailom resp. poštou.

15) Kritéria na hodnotenie ponúk §44 ZVO:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil kritérium:
a) najnižšej ceny za časť dodávky(pri dodržaní kvality, lehoty a súčinnosti):
i1) Cena: BCA = [(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] - za celý predmet zákazky podľa ocenenia fakturačných
položiek. Max. počet bodov – 100 bodov.

„Komunitné centrum – interier/mobiliár vybavenia budovy“ - výber dodávateľa
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Kritérium č.1:

najnižšia cena v € za realizáciu časti dodávky podľa ocenenia VV TŠ – 100
bodov

Pri rovnosti bodov ako Podkritérium úspešnosti uchádzača sa zoberie v úvahu: Kvalita ponúkaného
tovarového sortimentu z overenia ponúkaných tovarov/materiálov/služieb na
základe uvedenej technickej špecifikácie dodávaného tovaru.

16) Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

31.03.2019

17) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v
slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcu podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní č.
343/2015 Z. z.
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti z predloženého zoznamu realizovaných zákaziek,
oprávnenosti podnikania v požadovanom odbore, uvedenia súhlasu s podmienkami súťaže.
Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol
nepravdivé/skreslené informácie obsah ktorých bude predmetom skúmania pri vyhodnocovaní ponúk.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný
uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných
uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

18) Dátum zverejnenia/odoslania oznámenia: 04.12.2018.
19) Počet príloh celkom - 4:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača – vyplnené predkladá uchádzač v ponuke
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritérií – vyplnené predkladá uchádzač v ponuke
Príloha č. 2.1-2.7 – Ocenený výkaz výmer – cenovo upravený predkladá uchádzač v ponuke
Príloha č. 4 – Návrh zmluvných podmienok - vyplnené predkladá uchádzač v ponuke.

20) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. (presiahnu predpokladanú hodnotu
zákazky, alebo nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta), ak sa podstatne zmenili okolnosti,
za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna
ponuka.
Verejný́ obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces aj bez zadania zákazky.
Osoba poverená výkonom verejného obstarávania vo veciach technických a procesných: Ing. Milan
Filip, +421 (0) 905 303 752, e-mail: milan.filip@elauk.sk
Interiérové, komunikačné a zabezpečovacie zariadenie má poslúžiť na ochranu objektu a aktivity
v zmysle predpokladanej prevádzky komunitného centra „predškolského klubu“ pre deti do 6 rokov,
doučovanie pre deti v školskom veku, klub pre matky s deťmi, športový krúžok, krúžok rómskych
tancov, stretnutia a poradenstvo v oblasti hľadania zamestnania a oblasti prevencie sociálnopatologických javov.
Úlohou záujemcu je v uvedených hraničných cenových limitov predložiť novú cenovú ponuku so
špecifikáciou a cenou v limite uvedenej cenovej hladine, tak ako je to zverejnené v prílohe.
„Komunitné centrum – interier/mobiliár vybavenia budovy“ - výber dodávateľa
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Dôvodom zverejnenia cenovej úrovne položiek zamýšľaného nákupu je finančná charakteristika
hodnoty tovaru, ktorý je predmetom nákupu korešpondujúca s finančnou situáciou žiadateľa vo vzťahu
k neoprávneným výdavkom projektu.
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Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Návrh na plnenie kritérií
údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, nám. sv. Cyrila a
Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Komunitné centrum Sečovce - Interiér
Prieskum trhu §117 ZVO

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Mobil:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.:
e-mail:

Kritérium č. 1: Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku.
Ocenenie položiek - cenová ponuka uchádzača - Relatívna váha kritéria 100 % (max. 80,00 bodov)
Návrh cenovej ponuky v EUR

Návrh cenovej ponuky uchádzača
podľa technickej špecifikácie zadania

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

TŠ časť: EZS - elektronický zabezpečovací systém
TŠ časť: Kamerový systém
TŠ časť: Počítačová zostava
TŠ časť: Hudobná zostava
TŠ časť: Vzduchotechnika
TŠ časť: Fotovoltaika
TŠ časť: Nábytok, biela technika a doplnky:
Ponuková cena uchádzača - spolu:
Ucelenosť ponuky:
1. Súčasťou ponuky je ocenený výkaz – výmer dodaný v papierovej podobe s uvedením špecifikácie
dodávaných výrobkov a materiálu podľa druhu a obchodnej značky (**uvedie v popise ocenenej položky
výkazu výmer obchodný názov, značku dodávaného materiálu)
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch

„Komunitné centrum – interier/mobiliár vybavenia budovy“ - výber dodávateľa
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Adresát:
Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
1269/2018//MFi

Vybavuje / linka
Filip /0918 993 095

Sečovce
04.12.2018

Vec: Výzva na predloženie ponuky
dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou o zaslanie cenovej ponuky v rámci vyhláseného
verejného obstarávania na predmet zákazky s pracovným opisom znenia:
“ Komunitné centrum Sečovce - Interiér“
Zákazka je zadávaná v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení.
V prílohe č. 2 je zverejnená aj cena vyhlasovateľa súťaže, ktorú verejný obstarávateľ zistil v
období formulovania žiadosti o finančnú podporu projektu zo Štrukturálnych fondov EU. Túto je
potrebné aktualizovať ponukou uchádzača ku dňu vyhlásenia VO.
Predmet zákazky je rozdelený na časti a každý z uchádzačov môže oceniť a podať návrh na
samostatnú časť alebo na celok. Pre zostavenie logických celkov, boli rozhodujúce technické
parametre a predprojektové podmienky pre dodávku tovaru/poskytnutie služby/stavebné práce
súvisiace s inštaláciou dodávky. Pre ocenenie predmetu zákazky je potrebné (môže sa) vykonať
obhliadka miesta predmetu zákazky. Cenu dodávky je potrebné uviesť v Eur bez DPH aj s DPH.
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena v Eur s DPH.
Vašu cenovú ponuku očakávame predložiť v písomnej podobe vo forme vyplnenia tabuľky Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria s doplnením ceny za TŠ časť (2.1 – 2.7), prosíme
o zaslanie uvedených dokumentov na vyššie uvedenú adresu vyhlasovateľa súťaže podľa
podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk do 13.12.2018. Akceptované budú cenové
ponuky vyhotovené písomne a doručené na poštovu adresu vyhlasovateľa súťaže podľa uvedených
pokynov. Komunikačná adresa e-mailom: milan.filip@secovce.sk alebo osobne v uvedenej lehote.
S pozdravom
Ing. Milan Filip, osoba konajúca
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Príloha: 2.1 – Výkaz výmer s cenovým predpokladom - tabuľka - koriguje uchádzač
TŠ časť: EZS - elektronický zabezpečovací systém:
MJ

Jednotk
ová cena

Spolu bez
DPH

1

60,95

60,95

LCD displej, 32 slučiek, slovenčina, Klávesnica K32LCD

1

89,00

89,00

Drôtová vonkajšia siréna s blikavcom. (Ekvivalent ES60R)

1

37,00

37,00

7

11,00

77,00

1

47,00

47,00

1

127,00

127,00

Skrinka pre ústredňu plechová, trafo 40VA rozmery
32x30x9cm, farba biela.

1

28,00

28,00

Akumulátor pre ústredňu, 12V/7Ah

1

15,20

15,20

ALFA 6

Kábel Alfa6 2x0.5 + 4x0.3, kábel pre napojenie snímačov.

95

0,35

33,25

CYKY

Kábel silový CYKY-J3Cx1.5

5

0,42

2,10

1

4,00

4,00

1

8,00

8,00

1

380,00

380,00

Popis položky

Označenie

SPECTRA
SP 5500
PARADOX

Siréna

EZS - Ekvivalent: SPECTRA 5500 PARADOX
Riadiaca ústredňa systému SPECTRA SP 11 až 32 slučiek,
GSM, internet, rádiová nadstavba 4 bezdrôtové sirény, 15
drôtových a 8 bezdrôtových klávesníc, LCD klávesnice v
slovenčine, 2 nezávislé časti, 32 užívateľských kódov, 32
diaľkových ovládačov, 256 udalostí v pamäti, digitálny
komunikátor na PCO, podpora GSM/GPRS modulu PCS
250, podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3,
podpora internetového pripojenia IP150, certifikovaná na
NBÚ.

Analógový infradetektor s reléovým výstupom, duálne
Snimač
snímanie, automatická tepelná kompenzácia, pripínateľná
Paradox PRO citlivosť, pracovná teplota -10 až +50 stupňov Celzia,
certifikovaný na NBÚ.
Hlasová a GSM komunikácia
Hlasový
Hlasový modul VDMP3 komunikuje cez GSM, alebo pevnú
modul
linku, umožňuje odosielať správy, alebo volať na 5
VDMP3
telefónnych čísel, NBÚ kategória 3.
GSM/GPRS GSM/GPRS modul PCS 250, SMS, hlas, PCO, povely.
Príslušenstvo k EZS
Skrinka
AWO 238
Akumulátor

dokumentácia Dokumentácia k EZS
Inštalačný
materiál

Vruty, zápustky, sádra, pásky, spojky, svorkovnice, tmel
akrylový,
Inštalačné práce

Práce

zriadenie kabeláže, osadenie skrinky a EZS, osadenie sirény,
klávesnice LCD, osadenie PIR snímačov, zriadenie prívodu
230V pre EZS, zapojenie ústredne, naprogramovanie EZS,
Spolu bez DPH
DPH 20%

908,50
181,70

SPOLU s DPH

1 090,20

„Komunitné centrum – interier/mobiliár vybavenia budovy“ - výber dodávateľa
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Príloha: 2.2 – Výkaz výmer s cenovým predpokladom - tabuľka - koriguje uchádzač
TŠ časť: Kamerový systém
Technické parametre
popis

Počet

Jednotka

3 Mpx kompaktná kamera IPexteriérová, Day/Night s mechanickým IR
filtrom, IR LED dosvit 30m, 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS,
rozlíšenie 2304x1296px @ 20fps, citlivosť 0.01Lux/F1.4 (Color),
0Lux/F1.4(IR ON), motor zoom objektív 2.7 - 12mm/F1.4, uhol záberu 92°
- 28°, BLC, HLC, AWB, AGC, DWDR, DNR, kompresie H.264/MJPEG,
ONVIF kompatibilné, slot na MicroSD kartu max. 128GB, napájanie
12VDC, 667mA, POE, pracovná teplota -30°C do 60°C, IP66, rozmery
72×80× 212.8mm, hmotnosť 0.65kg. (Ekvivalent IPC-HFW2320RP-Z)

4

ks

239,00

956,00

2

Videorekordér IP sieťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor,
predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max.
do 200Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru, podpora 8x audio z
IP kamier, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5"
HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF,
podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0,
súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnosť
2.5kg (bez HDD). (Ekvivalent NVR 4208)

1

ks

280,00

280,00

3

SATA DISK 3000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, NVR, DVR,
NAS, (Ekvivalent: HDD3000S 24/7)

1

ks

149,00

149,00

1

ks

180,00

180,00

1

ks

125,00

125,00

UTP cat.5

90

m

0,35

31,50

Rozvádzače
Krabica inštalačná SCAME

4

ks

23,00

92,00

p. č.

Jednotkov
Cena
á cena bez celkom bez
DPH
DPH

IP kamera kompaktná

1

NVR záznamové zariadenie

Monitor
4

LED monitor Full HD, LCD 24" VGA, HDMI. (Ekvivalent: HS VGA24)
Switch

5

Dahua priemyselný switch 8x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 1x SFP Gbit,
podpora PoE pro 8 portů, 8*POE (IEEE802.3af, IEEE802.3at) každý port
max. 30W, celkovo na všetky porty max 93W , rozměry 150x100x42 mm.
(Ekvivalent: PFS3110-8P-96)
Káble

11
12

19" dátový rozvádzač nástenný, šírka 600mm, výška 370mm, hĺbka400mm,
svetlo sivý RAL7035, dvierka sklo tmavá fólia. (Ekvivalent: LC-30-64-6UPFS)

1

ks

83,00

83,00

16

Pomocný materiál: RJ konektory, vruty, zápustky, pásky, sádra,

1

ks

25,00

25,00

17

Materiál spolu:
Montáž
Montáž kamier, zriadenie kabeláže, naprogramovanie, oživenie, testovanie,
nastavenie a spustenie.
Cena spolu v eur:
DPH 20 % v eur:
Cena spolu s DPH v eur:

„Komunitné centrum – interier/mobiliár vybavenia budovy“ - výber dodávateľa
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1

ks

480,00

480,00
2.401,50
480,30
2.881,80
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Príloha: 2.3 – Výkaz výmer s cenovým predpokladom - tabuľka - koriguje uchádzač
TŠ časť: Počítačová zostava
Popis položky

Označenie

PC zostava

Tlačiareň
Software

PC zostava
(procesor dosahujúci skóre 2000 bodov v programe
PassMark CPU Mark, pamäť 1600 MHz DDR3, kapacita
operačnej pamäte RAM 4GB, kapacita úložného priestoru
na pevnom disku 0,5 TB HDD 7200 ot/min., výstup 6 USB,
operačný systém, monitor uhlopriečka 23,6 , jas 250 cd/m,
miera kontrastu 3000:1, klávesnica, myš)
Multifunkčné zariadenie
(laser čiernobiela, A4, kopírovanie/scanovanie,
USB+LAN,mesačná zaťažiteľnosť 2000, rýchlosť tlače 20
str./minúta)
Operačný systém Windows, MS Office

MJ

Jednotk
ová cena

Spolu bez
DPH

2

450,00

450,00

1

450,00

450,00

1

150,00

150,00

1

250,00

250,00

Inštalačné práce
Práce

Zriadenia, kabeláž, osadenie skrinky, klávesnice, LCD,
zriadenie prívodu 230 V, zapojenie, preskúšanie.
Spolu bez DPH
DPH 20%
SPOLU s DPH

1.900,00
380,00
2.280,00

Vysvetlivka:
Zverejnená cena je cenou, ktorú verejný obstarávateľ zistil v období formulovania žiadosti o finančnú
podporu projektu zo Štrukturálnych fondov EU. Túto je potrebné aktualizovať ku dňu vyhlásenia VO.
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Príloha: 2.4 – Výkaz výmer s cenovým predpokladom - tabuľka - koriguje uchádzač
TŠ časť: Hudobná zostava
Označenie

Popis položky

MJ
(ks)

Jednotk
ová cena

Spolu bez
DPH

Tovar

mix MG10XU+OMCZ Yamaha

1

165,83

165,83

Tovar

aktívny reprobox CPX10A 2-pásmový 250W ADJ

2

207,50

415,00

Tovar

aktívny reprobox SPJ-15 800W s MP3 Skytec

2

169,17

338,34

Tovar

stojan na repro 2 ks+ puzdro Skytec

1

41,67

41,67

Tovar

elektronické klávesy PSR-E443 Yamaha

1

265,83

265,83

Tovar

stojan na klávesy SX 18 kg GEWA

1

15,00

15,00

Tovar

elektroakustická gitara koncertná Almeria GEWA

1

100,00

100,00

Tovar

elektrická gitara ERG121U Yamaha

1

149,17

149,17

Tovar

elektrická basgitara BC300-BK Stagg

1

120,83

120,83

Tovar

Akustické bicie GM2F5 Black Glitter Yamaha

1

500,00

500,00

Tovar

Elektronické bicie DTX450K Yamaha

1

474,17

474,17

Tovar

Tamburína DP900BK plastová Planet Music

1

6,67

6,67

Tovar

Mikrofón SV200 SHURE spev, prísluš. MX

1

26,67

26,67

Tovar

Kondenzátorový mikrofón ECM-285 Stage Line

1

53,83

53,83

Tovar

Kufor na mikrofóny EE051 Soundking

1

17,42

17,42

Tovar

Stojan na mikrofón RSM180 šibenica PROEL

1

12,17

12,17

1

123,33

123,33

Tovar

Montáže

Bezdrôtový UHF mikrofónny systém /2x mikrofón
handka/ PROEL
Inštalačné práce
Zriadenia, kabeláž, osadenie skrinky, klávesnice, LCD,
zriadenie prívodu 230 V, zapojenie, preskúšanie.

1

250,00

250,00

Spolu bez DPH (v eur):
DPH 20% (v eur):

-

-

3.075,93

-

-

615,18

SPOLU s DPH v (eur):

-

-

3.691,12

Vysvetlivka:
Zverejnená cena je cenou, ktorú verejný obstarávateľ zistil v období formulovania žiadosti o finančnú
podporu projektu zo Štrukturálnych fondov EU. Túto je potrebné aktualizovať ku dňu vyhlásenia VO.
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Príloha: 2.5 – Výkaz výmer s cenovým predpokladom - tabuľka - koriguje uchádzač
TŠ časť: Vzduchotechnika - Vetranie priestorov komunitného centra
Označenie

Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál

Popis položky

MJ Množ Jednotko Spolu bez
(ks) stvo vá cena
DPH

Kopaktná vzduchotechnická jednotka do extreriéru v
zložení: obslužné panely vzt jednotky odnímatelné,
klapka vstupného vzduchu so servo_pohonom, filter kpl
vstupného vzduchu, doskový rekuperátor, prívodný
ventilátor Vv= 1500m3/h, pext=200Pa
Distribučné prvky na prívod vzduchu V= 200ks
220m3/h

1,0 9 950,00

9 950,00

3,0

55,00

165,00

Distribučné prvky na prívod vzduchu V= 90-150m3/h

ks

5,0

50,00

250,00

Distribučné prvky na prívod vzduchu V= 250300m3/h

ks

6,0

48,00

288,00

Odvodný tanierový ventil D200

ks

2,0

10,50

21,00

Prívodný tanierový ventil D200

ks

2,0

10,50

21,00

m2

20,0

15,40

308,00

m2

50,0

16,50

825,00

izolované flexo potrubie D200

m

10,0

5,70

57,00

Izolácia s Al fóliou a samolepu na báze syntetického
kaučuku hr. 20mm

m2

60,0

11,00

660,00

Izolácia vhodná do exteréru

m2

20,0

50,000

1 000,00

Tlmič hluku 500x500-1000mm; šírka vložky 100mm

kpl

2,0

240,00

480,00

ks

4,0

43,00

172,00

Vzduchotechnické štvrohrané potrubie do obvodu
1800mm / 30% tvarovky
Vzduchotechnické štvrohrané potrubie do obvodu
1000mm / 30% tvarovky

Regulačná klapka ručná 250x250
spojovací materiál : matice, skrutky, podložky a pod

Klp

tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 Klp
zaškolenie personálu v obsluhe a údržbe VZT

Ho
d

Rezerva - nepredvídané práce

Klp

Lešenie ľahké pracovné

klp
Spolu bez DPH (v eur):
DPH 20% (v eur):
SPOLU s DPH v (eur):

-

1,0
1,0
48,0
1,0
1,0

450,00

450,00

130,00

130,00

14,00

14,00

1 000,00

1 000,00

1 200,00

1 200,00

-

13.299,60
2.659,92
15.959,52

Vysvetlivka:
Zverejnená cena je cenou, ktorú verejný obstarávateľ zistil v období formulovania žiadosti o finančnú
podporu projektu zo Štrukturálnych fondov EU. Túto je potrebné aktualizovať ku dňu vyhlásenia VO.
„Komunitné centrum – interier/mobiliár vybavenia budovy“ - výber dodávateľa
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Príloha: 2.6 – Výkaz výmer s cenovým predpokladom - tabuľka - koriguje uchádzač
TŠ časť: Fotovoltaika – energetický zdroj z obnoviteľných zdrojov energie
Popis položky

Označenie
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál
Práca
Materiál

MJ Množ Jednotko Spolu bez
(ks) stvo vá cena
DPH

FV panely - 250Wp (10 000 Wp)

ks

40,0

120,00

4 800,00

Nosná hliníková konštrukcia vr. ukotvenia pre 40
panelov

ks

1,0

560,00

560,00

Striedač (10 kW)

ks

1,0

85,00

85,00

Meranie el. energie - podružné meranie + sieť. ochrana

ks

1,0

490,00

490,00

DC kabeláž - FLEX-SOL 4,0 SN

m

200,0

15,60

3 120,00

konektory MC4

ks

16,0

195,00

3 120,00

hod

16,0

15,00

240,00

Kábel 1-CYKY-J

m

15,0

4,85

72,75

Dozbrojenie RH (Hlavný vypínač HRM, poistky,
monitorovacie relé)

ks

1,0

140,00

140,00

Montážne práce 200Nh

hod 200,0

15,00

3 000,00

PD DSV + revízna správa

kpl

350,00

350,00

Úprava bleskozvodu a uzemnenia

1,0

Spolu bez DPH (v eur):

-

-

DPH 20% (v eur):
SPOLU s DPH v (eur):

-

-

15.977,75
3.195,55
19.173,30

Vysvetlivka:
Zverejnená cena je cenou, ktorú verejný obstarávateľ zistil v období formulovania žiadosti o
finančnú podporu projektu zo Štrukturálnych fondov EU. Túto je potrebné aktualizovať ku dňu
vyhlásenia VO.
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Príloha: 2.7 – Výkaz výmer s cenovým predpokladom - tabuľka - koriguje uchádzač
TŠ časť: Nábytok, biela technika a doplnky:
MJ

Jednotk
ová cena

Spolu bez
DPH

hasiace prístroje práškové 5 lit.

2

50,00

100,00

kufríková lekárnička s vybavením

2

30,00

60,00

kancelársky počítačový stôl drevený 150x80 cm

4

160,00

640,00

kancelárske kreslo otáčavé, eko-koža

4

90,00

360,00

konferenčný stôl 2 m x 0,8 m, drevo - kov

10

185,00

2220,00

kuchynská linka – skrinka s dresom, skrinka zásuvková
rozmer: (80 + 40 ) cm s nadstavbou; celokok (120 – 160) cm

1

420,00

420,00

dielenské pracovné stoly (d.120/140 x š.60/65 x v.75/85) cm

6

290,00

1740,00

100

39,00

3900,00

vešiak stojanový

4

50,00

200,00

regál kovový – štvorpoličkový (20 – 50 )kg nosnosti/polička

4

50,00

50,00

skriňa kancelárska so zámkom (80 x 40 x 180) cm

5

260,00

1300,00

televízor 50 palcov plus držiak na ukotvenie na stenu

2

500,00

1.000,00

2

350,00

700,00

1

300,00

300,00

1

320,00

320,00

1

250,00

250,00

Popis položky

Označenie
Doplnky

Tovar
Nábytok

koferenčné stoličky - plast – látka - kov

Tovar
práčka automatická
Elektrospotre
elektrický sporák samostatne stojací
biče
Chladnička bez mraziaceho boxu min. 100 l
Inštalačné práce
Práce
Montáže

Zriadenia, kabeláž, osadenie skrinky, klávesnice, LCD,
zriadenie prívodu 230 V, zapojenie, preskúšanie.
Spolu bez DPH

13.250,00

DPH 20%

2.600,00
15.600,00

SPOLU s DPH

*obhliadka potrebná
Vysvetlivka:
Zverejnená cena je cenou, ktorú verejný obstarávateľ zistil v období formulovania žiadosti o finančnú
podporu projektu zo Štrukturálnych fondov EU. Túto je potrebné aktualizovať ku dňu vyhlásenia VO.

„Komunitné centrum – interier/mobiliár vybavenia budovy“ - výber dodávateľa

Strana 14 z 14

