VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prieskum trhu)
na dodanie predmetu zákazky s názvom:

„Cykloščítače“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:

Turizmus regiónu Bratislava – krajská organizácia cestovného ruchu
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
42259967
2023476565
+421 911 855 760
Ing. Roman Uscký
roman.uscky@gob.sk

2. Typ zmluvného vzťahu:
Zmluva. (nákup, inštalácia, servis, licencia)
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup 2 ks cykloščítačov (ščítacie zariadenie pohybu cyklistov), ich inštalácia,
potrebné zaškolenie personálu zodpovedného za užívateľskú údržbu, servisovanie, manažovanie
a prenos údajov cez sieť GSM na dobu minimálne 24 mesiacov od inštalácie.
Verejný obstarávateľ má v pláne inštalovať 2 ks automatických ščítačov cyklistov na trase Eurovelo 13
v katastri obcí Záhorská Ves a Vysoká pri Morave, ktorých účelom bude preukázať nárast počtu
cyklistov na uvedenej trase. Monitorovanie chodcov potrebné nie je, nakoľko ich pohyb na cyklistickej
trase v danej lokalite je minimálny.
Požiadavky na zariadenie a servis:
-

-

Monitorovanie cyklistov v čase, bez rozlíšenia smeru pohybu
Automatické posielanie nameraných údajov sieťou GSM, minimálne raz za 24h, ako aj
vysielanie neštandardných situácií, porúch a pod.
Prístup k údajom cez webové rozhranie s vlastným loginom, min. požiadavky na webovú
aplikáciu: funkcia pre spracovanie a export nameraných údajov, uchovávanie a zálohovanie
nameraných údajov, tlačové výstupy nameraných údajov v Excel, PDF
Inštalácia, povrch, rozmery – prosíme definovať v ponuke
Zariadenia musia byť odolné voči prachu, striekanej vode, dažďu, vetru, snehu a pod.
Zariadenia musia byť nezávislé od elektrického pripojenia

Spoločný slovník obstarávania:
92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 90 dní od podpisu Zmluvy.
7. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
8. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuku treba predložiť najneskôr do 14. 06. 2019 12:00 hod. elektronickou poštou / e-mailom na
roman.uscky@gob.sk .
9. Cena:
Cenová ponuka bude predložená na samostatnom dokumente – viď príloha č. 1 tejto výzvy. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuka ak bude predložená víťazná ponuka nad finančné
možnosti stanovené PHZ.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je „Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za celý
predmet zákazky“ a posúdenie funkcionality zariadení a webovej aplikácie. Ak nie je uchádzač platca
DPH, je potrebné uviesť v cenovej ponuke, že je neplatcom DPH.
11. Obsah cenovej ponuky:
-

Doklad na preukázanie spôsobilosti splnenia podmienok dodania predmetu zákazky,
t.j. výpis zo ŽRSR alebo ORSR, postačuje elektronická forma, nepoužiteľná pre právne úkony

-

Vyplnený štruktúrovaný rozpočet podľa vzoru v prílohe č. 1 tejto výzvy

12. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov EÚ z Operačného programu Interreg V-A Slovenská
republika - Rakúsko v rámci projektu Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu
na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli, kód projektu Z SKATV213, Kultúra
a príroda na Zelenom páse.

V Bratislave dňa 30. 05. 2019
Ing. Roman Uscký

Príloha výzvy č.1 – Štruktúrovaný rozpočet
Predmet

MJ

Počet MJ

Cena za
MJ bez
DPH

1.

Cyklosčítač

ks

2

dopľňte
za 2 ks

2.

Inštalácia
a servis

ks

2

dopľňte
za 2 ks

Za celý
predmet
zákazky
a jeho
realizáciu

ks

1

-

Cena za
MJ s DPH

Sadzba
DPH

-

-

DPH

Celková
cena bez
DPH v
EUR

Celková
cena
s DPH v
EUR

€
€
dopľnte dopľňte

Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Konanie spoločnosti (štatutár/konateľ):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná v:

Miesto a dátum vystavenia CP:

______________________________
Meno a podpis štatutára spoločnosti

