
Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka 
 
 
 
                             Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
      Obec Marianka  ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 odst. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
 
Názov organizácie: Obec Marianka 
Sídlo organizácie: Školská 32, 900 33 Marianka 
IČO: 00304930 
Kontaktná osoba: JUDr. Radovan Jurika 
Telefón: 0911905760 
Elektronická pošta: obec@marianka.sk 
 
2. Predmet obstarávania. 
 
„ Rozšírenie kamerového systému v Obci Marianka“ 
Zákazka zahŕňa dodávku a montáž kamier, montáž rozvodov (bez zemných prác) a nastavenie 
prístupov podľa na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek verejného 
obstarávateľa. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 5000,- € s DPH 
 
3. Spoločný slovník obstarávania ( CPV). 
 
Hlavný predmet: 45.31.00.00 – 3 
Doplňujúce predmety: 45314310-7, 45316210-0, 45314300-4 
 
4. Komplexnosť dodávky. 
 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 
 
5. Spôsob financovania – zdroj finančných prostriedkov. 
 
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Lehota 
splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela. 
 
6. Zmluva. 
 
Výsledkom obstarávania bude uchádzačom podpísaná  Zmluva o dielo na „Vybudovanie kamerového  
systému v obci Marianka“ v znení podľa prílohy tejto výzvy. 
Neoddeliteľnou prílohou č. 1 zmluvy bude rozpočet dodávky a montáže.  
 
7. Miesto a termín uskutočnenia prác. 
 
Predmet zákazky sa bude realizovať v intraviláne obce, termín bude dohodnutý v zmluve o dielo. 
 
 
 



8. Variantné riešenie. 
 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení v ponukách. 
 
9. Náklady na ponuku a vyžiadanie súťažných podkladov. 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 
voči verejnému obstarávateľovi. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená  v prílohe k výzve. 
 
10. Osobitné podmienky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle §46 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zrušiť, ak sa naplní niektorá z 
podmienok §46 zákona 25/2006 Zz o verejnom obstarávaní. 
 
11. Obsah ponuky. 
 
11.1. Doklady podľa bodu 16. výzvy 
11.2. Cenová ponuka v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky podľa prílohy k výzve 
11.3 Podpísaný návrh Zmluvy o dielo na „ Rozšírenie kamerového systému v obci Marianka“ v dvoch 
vyhotoveniach v znení podľa prílohy tejto výzvy 
 
12. Miesto a termín predkladania ponúk. 
 
Ponuku žiadame zaslať mailom na adresu obstarávateľa: obec@marianka.sk 
Prípadne poštou na adresu: Školská 32, 900 33 Marianka 
Termín predkladania ponúk: do 15.05.2015, 15:00 hod. 
V prípade zaslania ponuky poštou, obálka musí byť zaslaná nasledovne: 
Ponuka musí byť vložená do samostatného obalu, obal ponuky musí obsahovať adresu uchádzača 
a označenie: „ Verejné obstarávanie, cenová ponuka – neotvárať“, Kamerový systém“ 
 
13. Lehota viazanosti ponúk a uzavretie zmluvy. 
 
Lehota viazanosti ponúk končí dňom: 30.7.2015 
V lehote viazanosti ponúk bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva o dielo. 
 
15. Mena uvádzaná v ponuke. 
 
Záujemcom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách v členení podľa výkazu výmer podľa prílohy  
k výzve. 
 
16. Podmienky účasti uchádzačov. 
 
Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

16.1. Záujemca predloží v súlade s §26 odst. 1 písm. f  zákona č. 25/2006 Z.z. doklad 
o tom, že je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu,  uskutočňovať stavebné 
práce ( licencia v zmysle §7 odst.1 zákona 473/2005 Z.z. ), 

 
Pokiaľ uchádzač nepredloží niektorý z dokladov uvedených podľa bodu 16.1. bude z procesu 
verejného obstarávania vylúčený pre nesplnenie podmienok účasti. 
 
17. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 
 
17.1. Kritérium výberu najvhodnejšej ponuky: Najnižšia cena 





Nákres umiestnenia kamier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Optika 
o Školská/Štúrova - Námestie sv. Florianka     450m 
o Školská - Budovateľská/Lesná     100m 

 FTP kábel  
o Námestie sv. Florianka          60m 
o v budove školy         40m 

 Kamery 
1. zaber na Námestie sv. Florianka a križovatky       1ks 
2. zaber na križovatku s Potočnou         1ks 
3. na budove školy, ihrisko za školou         1ks 
4. Namestičko Lesná           1ks  

 Napojenie na existujuci okruh: 
o Križovatka Štúrova - Školská 
o Križovatka Školská - Budovatelská 



Body napojenia na existujúcu optickú slučku 
 
 
 
 
 
          
 
         Štúrova - Školská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Štúrova - Školská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Školská - Budovateľská



Príloha 
 

ZMLUVA O DIELO 
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami 

1. Zmluvné strany 
 
1.1 Zhotoviteľ: názov .................................................................. 
   sídlo …................................................................ 
   V zastúpení:  …................................................... 
   Vo veciach technických: …................................. 

Bankové spojenie: (názov banky)......................... 
Číslo účtu: ............................................................  
IČO: ...................................................................... 
DIČ: ....................................................................... 
Č. Licencie:  .......................................................... 
e-mail :  ................................................................. 

(ďalej len „zhotoviteľ") 
 
 
1.2 Objednávateľ: Obec Marianka 

Školská 32, 900  33 Marianka 
V zastúpení: JUDr. Radovan JURIKA, starosta 
IČO:00 305 049 

   e-mail: obec@marianka.sk 
(ďalej len „ objednávateľ “) 

2. Predmet zmluvy 

Dodávka a montáž rozšírenia kamerového systému - 2.Etapa v obci Marianka 
špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to vrátane montáže rozvodov a nastavenia 
prístupov za účelom zaznamenávania a archivovania objednávateľom určených verejných 
priestranstiev v obci Marianka ( ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“).  

3.  Doba plnenia 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve o 

dielo najneskôr do 1 mesiaca od podpísania tejto zmluvy. 
2. Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 2 

pracovné dni vopred. 
3. Pri prevzatí diela v zmysle zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich 

splnomocnených zástupcov preberacie protokoly, ktorých kópie budú prílohou faktúr - 
daňových dokladov.  

 
4. Cena diela 

1. Obe strany sa dohodli na zmluvnej cene diela v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy vo 
výške ........... EUR vrátne DPH 20% (slovom: ........................ euro)   

2. V cene diela je zahrnutá dodávka a montáž predmetu zmluvy rozpísaná v Prílohe č.1 k 
Zmluve o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou diela vrátane 
konfigurácie a zaškolenia obsluhy, ako aj všetkých prác a plnení nevyhnutne 
potrebných k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela, a to aj v prípade, ak takéto práce 
a plnenia nie sú výslovne uvedené v prílohe č. 1. Cena je platná po celú dobu platnosti 
tejto zmluvy až do  riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi podľa 
tejto zmluvy. 



3. Cenu diela v plnej výške uhradí objednávateľ bezhotovostne na účet zhotoviteľa 
v lehote do 30 dní od protokolárneho odovzdania diela na základe faktúry zhotoviteľa 
s náležitosťami daňového dokladu podľa platných právnych predpisov doručenej 
objednávateľovi. V cene diela nie sú zahrnuté prípadné výkopové práce . 
 

5. Možnosť a spôsob úpravy ceny 
1. Cenu diela nie je možné jednostranne meniť. Prípadné dohodnuté práce navyše budú 

fakturované podľa vzájomne písomne odsúhlasených montážnych listov a dodacích listov v 
prípade vzniknutých potrieb dodávky tovaru počas montáže. Tieto práce, tovary a ceny za 
ne, doba plnenia budú predmetom číslovaných dodatkov k tejto zmluve. 

 
6. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný : 
a) Dodať predmet zmluvy objednávateľovi vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť a nebezpečenstvo v požadovanom rozsahu a množstve v 
dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite tak aby bol 
naplnený účel tejto zmluvy a taktiež dodať príslušné doklady, ktoré sa viažu k 
odovzdanému dielu, potrebné na jeho užívanie. 
b) Vykonať montáž, konfiguráciu a zaškolenie obsluhujúcich. 
c) Pred odovzdaním predmetu zmluvy predviesť jeho funkčnosť a protokolárne 
odovzdať poverenému zástupcovi objednávateľa v mieste dodania. 
d) Pre prípad, že pri plnení záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vznikne 
dielo v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (ďalej len ako „autorské 
dielo“), zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi výhradnú, 
postupiteľnú, bezodplatnú licenciu v neobmedzenom rozsahu, bez územného 
alebo vecného obmedzenia, na neurčitý čas, s právom udeliť sublicenciu alebo 
licenciu prenajať.  Pre prípad porušenia autorských alebo iných práv tretej osoby 
Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi škodu vzniknutú 
z dôvodu porušenia ustanovení tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný: 

a) Prevziať predmet zmluvy zhotovený v súlade s touto Zmluvou, pričom 
objednávateľ je oprávnený prevzatie diela odmietnuť, ak zhotoviteľ nevykonal 
dielo v súlade s touto zmluvou a podľa požiadaviek objednávateľa a/alebo má 
dielo iné vady brániace riadnemu použitiu diela. Záväzok zhotoviteľa vykonať 
dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený okamihom prevzatia diela 
objednávateľom.  

 b) Riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu na základe faktúry resp. daňového 
 dokladu 

 
 

                      7. Zmluvné pokuty 
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 
zmluvné pokuty: 

a) Za omeškanie Zhotoviteľa s dodaním predmetu tejto zmluvy alebo za 
omeškanie zhotoviteľa s odstránením vady alebo poskytnutím pozáručného 
servisu vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa pre prípadnú náhradu škody 
v plnej výške 



b) Za omeškanie Objednávateľa so zaplatením ceny diela úrok z omeškania vo 
výške 0,5% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania 

 
8. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci 

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením 
dohodnutej ceny diela. 

2. Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na 
objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia. 

 
 

9. Zodpovednosť za vady a záruka 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady dodávaného tovaru a montáže v plnom rozsahu počas 
záručnej doby.  Záručná doba bola dohodnutá na 24 mesiacov od protokolárneho 
odovzdania diela a riadneho odstránenia vád uvedených v preberacom protokole v súlade 
s touto zmluvou písomne potvrdeného objednávateľom. Od uplatnenia reklamácie do 
riadneho odstránenia vady záručná doba neplynie. 

 
10. Záručný a pozáručný servis 

 
1. Záručný servis je totožný s článkom 9., pozáručný servis je neobmedzený a tento sa 

zhotoviteľ zaväzuje poskytovať objednávateľovi v cenách podľa prílohy č. 2 k tejto 
zmluve, pričom náklady akokoľvek súvisiace s dopravou je zhotoviteľ oprávnený účtovať 
maximálne v rozsahu zákonom stanovenej náhrady za používanie cestných motorových 
vozidiel pri pracovných cestách ( opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č.  632/2008 Z.z.). Pozáručný servis je zhotoviteľ povinný poskytnúť 
objednávateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia požiadavky objednávateľa (  poštou 
alebo e- mailom ).  

2. Na odstránenie vady reklamovanej v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ďalší 
pracovný deň od jej nahlásenia a vadu najneskôr do 3 dní od jej nahlásenia bezplatne 
odstrániť, a to výmenou vadnej časti dodaného diela za novú. Vada sa považuje za 
odstránenú písomným potvrdením objednávateľa o odstránení vady.  

 

11. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy 
sa riadi v ostatnom ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 

3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
zrušenie, budú riešené pred rozhodcovským súdom „Parnose- rozhodcovský súd“, 
zriadeným spoločnosťou OS-EM s.r.o., so sídlom Špitálska 61, Bratislava 811 08, IČO: 
35963956, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 66513/B (ďalej len „rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom podľa vnútorných 
predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto 
súdu a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom 



vyhotovení. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Marianke, dňa ..............2015    V ......................, dňa ............2015 

 
Za Objednávateľa :      Za Zhotoviteľa : 
 
 
 
---------------------------------------------   -----------------------------------------

            
 


