HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Internetová adresa: www.bratislava.sk
Kontaktné miesto: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, 811 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Strnádlová
Telefón: +421-2-59980621
Fax: +421-2-54418252
E-mail: sutaz@mp.bratislava.sk
2. Predmet zákazky
Zakúpenie informačného systému pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, vrátane
pravidelného up-gradu. Bližšia špecifikácia a rozsah realizácie sú uvedené v prílohe č. 1 a 2 Opis
predmetu zákazky.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48000000-8
Softvérové balíky a informačné systémy
4. Predpokladaná hodnota zákazky
5 000,- Eur s DPH
5. Rozdelenie predmetu zákazky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
6. Variantné riešenie
6.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
6.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
7. Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie Zmluvy o dielo v zmysle § 536 nasl. Obchodného zákonníka.
Trvanie zmluvy – 3 roky odo dňa uvedenia do prevádzky
8. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Zákazka bude uhradená nasledovne:
80 % po ukončení, odovzdaní a spustení do skúšobnej prevádzky celého predmetu zákazky
20 % po ukončení skúšobnej prevádzky celého predmetu zákazky. Úhrada bude na základe vystavenej
faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia po protokolárnom
odovzdaní diela. Súčasťou faktúry bude preberací protokol. Platba bude realizovaná bezhotovostným

platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Ceny budú platné počas celej
platnosti zmluvy. Úpravu je možné realizovať iba v prípade legislatívnych zmien DPH. Cena predmetu
zákazky zahŕňa DPH, dopravné náklady, školenie a inštaláciu na miesto dodania predmetu zákazky.
Termín dodania predmetu zákazky bude do 31.7.2014 odo dňa podpísania zmluvy o dielo.
9. Spôsob určenia ceny
9.1.Navrhované zmluvné ceny :
9.1.1 Celková cena softvéru musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky a musí
byť spracovaná podľa špecifikácie uvedenej v Opise predmetu zákazky v prílohe č. 1 a 2. Cena
zahŕňa dopravné náklady, školenie, ako aj inštaláciu softvéru.
9.1.2 Cena up-gradu špecifikovaná v Opise predmetu zákazky v prílohe č. 1 a 2.
9.1.3 Cena práce programátora špecifikovaná v Opise predmetu zákazky v prílohe č. 1 a 2.
9.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
9.3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
9.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
9.3.2 sadzba DPH a výška DPH,
9.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
9.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
9.5 Navrhovanú zmluvnú cenu je potrebné uvádzať na dve desatinné miesta a v €.
10. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v nasledovnom poradí:
10.1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ
DPH), zodpovednú osobu, tel.číslo, e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu.
10.2. Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk podľa tabuľky (príloha č. 3).
10.3. Doklad o oprávnení podnikať – originál, príp. úradne osvedčená kópia nie staršia ako 3 mesiace.
11. Predkladanie ponúk
11.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
11.2. Uchádzač predloží požadované doklady a dokumenty v tlačenej forme. Dokumenty musia byť zo
strany uchádzača podpísané. Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu.
Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorená/uzatvorený, prípadne zapečatená/zabezpečený proti
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi. Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené
nasledovné údaje:
•
•
•
•

adresa verejného obstarávateľa,
adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie „súťaž – neotvárať“,
označenie heslom súťaže „ Softvér“.

11.3. Uchádzač pošle ponuku v lehote na predkladanie ponúk na horeuvedenú poštovú adresu
verejného obstarávateľa.
11.4. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

11.5. Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.
11.6. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 21.11.2013 do 12.00 h, pričom rozhodujúcim je
dátum na odtlačku pečiatky pošty.
11.7. Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
11.8. Ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania, ak:
11.8.1. nebude obsahovať doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom
uvedené v tejto výzve,
11.8.2. ponuka na predmet zákazky alebo cenová ponuka nebude zodpovedať požiadavkám
verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.
12. Termín vyhodnotenia ponúk: 22.11.2013
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob hodnotenia
13.1. Verejný obstarávateľ stanovuje ako jediné kritérium: najnižšiu cenu v €. Kritérium sa delí na
podkritériá, pričom každé z nich má určenú relatívnu váhu danú maximálnym počtom bodov, ktoré
možno získať.
13.2. Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
jednotlivé podkritériá. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou. Hodnotenie ceny za dané
podkritérium ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky (v čitateli)
a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, (v menovateli) prenásobený maximálnym
počtom bodov pre uvedené podkritérium.
Ponuky budú vyhodnotené podľa vzorca:
najnižšia ponúknutá cena / cena vyhodnocovanej ponuky * relatívna váha kritéria
13.3. Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky uchádzačov samostatne a každé podkritérium osobitne.
13.4. Pri každej ponuke člen komisie urobí súčet výsledných hodnôt hodnotenia každej ponuky.
Výpočet bude na dve desatinné miesta.
13.5. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť vyplnenú tabuľku s návrhom na plnenie kritérií.
13.6. V prípade, že uchádzač predloží na niektoré podkritérium, v ktorom sa hodnotí cena ponuku 0,- €,
verejný obstarávateľ pre zabezpečenie procesu vyhodnotenia ponúk bude hodnotiť ponuku ako 0,10
centov.
13.7. Komisia spracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Výsledné hodnoty vyhodnotenia jednotlivých
ponúk od členov komisie sa sčítajú a podelia sa počtom členov komisie a zostaví sa poradie úspešnosti
ponúk.
13.8. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia členov
komisie dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa
počtu získaných bodov.

Kritérium
Celková cena softvéru s DPH
Cena up-gradu s DPH
Cena práce programátora s DPH

Body
80
15
5

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy
14.1. Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná,
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Ostatným oznámi, že ich ponuka neuspela.
14.2. Zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore s touto výzvou a predloženou
ponukou.
14.3. Proti postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Z.z. nie je možné uplatniť revízny postup.
14.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že ponúknuté ceny presiahnu limit
pridelených finančných prostriedkov, súťaž zrušiť.

Bratislava, 5.11.2013

.............................................
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, Csc., v.r.
primátor

