VÝZVA na predloženie ponuky na predmet zákazky
„Interaktívna forma sprostredkovania turistických informácií v obci“
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) predkladá v rámci prieskumu trhu na
zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Obec Radôstka
Adresa: Radôstka č. 51, 023 04 Stará Bystrica
IČO: 00314226
Zastúpená: Jaroslavom Fekulom, starostom obce
Kontakt: +421 41 439 51 29
Mobil:
+421 905 883300
Web:
www.radostka.sk,
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Jaroslav Fekula
Mobil:
+421 095 883300
e-mail:
ou_radostka@stonline.sk

2. Predmet zákazky:
Interaktívna forma sprostredkovania turistických informácií v obci - zákazka 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).

3. Opis predmetu zákazky:
Systém založený na vybudovaní informačného bodu, ktorým je informačný kiosk. Súčasťou riešenia
a vybavenia kiosku je programové vybavenie, ktoré poskytuje informácie pre turistov o obci, o jej histórii,
pamätihodnostiach, turisticky príťažlivých lokalitách.
Bližšia špecifikácia s popisom a minimálnymi technickými požiadavkami na predmet obstarávania je v
prílohe č. 1 výzvy – Podrobný opis predmetu zákazky.

4. Cena a spôsob určenia ceny:
Kritériom výberu uchádzača je najnižšia cena za celý predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná
zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky je stanovená ako
cena konečná a nemenná a bude vyjadrená v eurách, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.
Cenu je potrebné staviť v štruktúre podľa Prílohy č. 2 – Cenová tabuľka

5. Podmienky financovania:
Splatnosť faktúr je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok. Dohodnutú cenu za
predmet zákazky vrátane DPH bude verejný obstarávateľ uhrádzať dodávateľovi až po ukončení realizácie
na základe potvrdených odovzdávajúcich protokolov a predložených faktúr.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje: 19 300,- Eur bez DPH
Do finančného limitu pre zákazky na obstaranie tovarov/služieb podľa §9 ods. 9 Zákona o verejnom
obstarávaní (do 20 000,- EUR bez DPH).

7. Obdobie trvania zmluvy:
Zákazku požadujeme zrealizovať do 03/2017.
Miesto plnenia zmluvy: Obec Radôstka

8. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:
a) Uchádzač predloží vo forme neoverenej kópie potvrdenie o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce, alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky (neoverená kópia výpisu z
obchodného, živnostenského alebo iného registra).

b) Uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom vyplnenej Prílohy č. 2 –Cenová tabuľka tejto výzvy.
Cenová ponuka musí byť spracovaná v súlade s bodom č. 3 a 4 výzvy a v súlade s Prílohou č. 1
-Podrobný opis predmetu zákazky.
c) Ponuka uchádzača musí byť vypracovaná v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v
tejto výzve, riadne vyplnená a podpísaná uchádzačom.

9. Lehota na predkladanie ponúk do:
04. apríla 2016 do 11:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku osobne alebo poštou na adresu sídla verejného obstarávateľa
alebo elektronicky na adresu: ou_radostka@stonline.sk.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku osobne alebo poštou, vloží ju do samostatného obalu. Obal musí byť
uzatvorený. Obal ponuky musí obsahovať:
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- adresu verejného obstarávateľa (viď bod 1)
- označenie heslom „Interaktívna forma sprostredkovania turistických informácií v obci“
Zaslanie poštou:
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Osobné doručenie:
V úradných hodinách do podateľne verejného obstarávateľa. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom
verejný obstarávate!’ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času
prevzatia ponuky.
Elektronické doručenie:
Adresa: ou_radostka@stonline.sk
Do predmetu správy uviesť: „Interaktívna forma sprostredkovania turistických informácií v obci –
NEOTVÁRAŤ“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
Pod predložením ponuky sa rozumie jej prijatie v podateľni verejného obstarávateľa do určenej lehoty.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača,
ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

10.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie
ponúk na adresu obstarávateľa.

11.

Vyhodnotenie ponúk:

04. apríla 2016 o 11:30 hod.
Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ponuky.

12.

Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena bez DPH. Úspešným
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splní všetky stanovené podmienky a požiadavky zadané verejným
obstarávateľom, a ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky.

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu, ak nastanú
okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať a rovnako zrušiť použitý postup
zadávania zákazky ak všetky ponuky presiahnu finančný limit určený verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu v prípade ak
verejnému obstarávateľovi nebude schválená žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len
„PPA“), ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020 v rámci výzvy 14/PRV/2015.

V Radôstke, dňa 24. 03. 2016
.................................................
Jaroslav Fekula, starosta obce

Výzva na predlo enie ponuky na predmet zákazky: Interaktívna forma sprostredkovania
turistických informácií v obci
Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky

1. Informačný terminál do exteriéru zabudovaný do otvoru v stene ( 1 ks )
-

celokovový skelet informačného terminálu z antikoru s možnosťou zabudovania do otvoru v stene
maximálne rozmery otvoru v stene pre zabudovanie terminálu V/Š = 700mm/700mm
maximálna hĺbka skeletu terminálu 700mm
farebné vyhotovenie podľa vzorkovnice RAL
Procesor min. Dual-Core 2,6 GHz,
minimálne 2 GB RAM,
minimálne 500 GB HDD
zvuková karta, reproduktory
VGA grafická karta,
19˝ monitor s antivandalským povrchom s rozlíšením 1024x768
LAN minimálne 10/100 MB,
kovová vode odolná antivandalská klávesnica s trackballom
UPS záložný zdroj
vyhrievanie terminálu pre externé umiestnenie
ochrana vnútorného priestoru pred prehriatím pre exteriér
prevádzková teplota -30°C až 35°C
operačný systém typu Windows
bezpečnostná softvérová nadstavba brániaca prieniku do systému informačného terminálu
z klávesnice, alebo po pripojenej sieti
- možnosť definovania voľne prístupných internetových stránok a blokovanie stránok s nežiadúcim
obsahom
- možnosť vzdialenej správy obsahu informačného terminálu, vzdialeného monitorovania funkčnosti
informačného terminálu a jeho údržby
- doprava, inštalácia terminálu a zaškolenie

2. Prístrešok (markíza pre kiosk)
-

Oceľová nosná konštrukcia markízy s pevným ukotvením do steny
Strieška plná, nepriehľadná, kovová
Farebné vyhotovenie RAL 7016 / RAL 9006
Bočné steny v oceľovom ráme presklené v plnej výške bezpečnostným vrstveným lepeným sklom
hrúbky 8 mm
Fólia na skle bočných stien pre zníženie UV žiarenia priameho dopadu slnečného svetla na obrazovku
terminálu s tienením 40%.
Svetlá výška vstupu minimálne 2000 mm v závislosti od výšky ukotvenia
Rozmer markízy ŠxVxH = 1000mm x 1450mm x 750mm – parameter sú minimálne

-

Uchádzač môže počítať s tám, že prípravu miesta inštalácie, tzn. pripojenie na el. sieť 230 V a pripojenie do
internet zabezpečí obstarávateľ.

3. Programové vybavenie pre KIOSK
1. SW riešenie zabezpečí možnosť napĺňania informácií obci a jej pamätihodnostiach, osobnostiach,
histórie obce, turistických lokalitách. SW musí umožniť zadávať informácie min. v troch jazykoch.
2. Turistický informačný systém
-

turistická platforma pre správu obsahu, turistických atrakcií a zaujímavaosti v obci a jej regióne
generovanie POI, trás v mapových podkladoch
digitálny mapový modul
správa contentu POI - text, foto, video,
trasovanie trás a turistických chodníkov

-

modul pre import a export GPS súradníc POI
modul pre správu a definovanie rolí užívateľov
modul interaktívnej mapy pre zvýrazňovanie POI v oblastnom územi - kultúrne, historické, turistické,
kompatibilita informačného systému a mapového modulu s infokioskom
editačné prostredie portálu pre správcov systému
back up systém 7/24
audit zmien a prístupov
využitie XML, SOAP, SSL (HTTPS), RSS kanálov
online systém, bez nutnosti replikácie dát
support & upgrade po dobu
štatisticko analytický nástroj pre analýzu správania návštevníkov informačného systému
systém prevádzkovaný v cloudovom systéme
rest api pre mobilné aplikácie na platforme iOS, Android
multijazyčnosť administrátorského systému, minimálne v troch jazykových verziách

V prípade, že v predloženom opise predmetu obstarávania sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho
výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady
a môžu byť v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi
s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

Výzva na predlo enie ponuky na predmet zákazky: Interaktívna forma sprostredkovania
turistických informácií v obci
Príloha č. 2 – Cenová tabuľka
Popis
1. Informačný terminál do exteriéru zabudovaný
do otvoru v stene
2. Prístrešok (markíza pre kiosk)
3. Programové vybavenie pre kiosk

SPOLU:

Cena
v EUR bez DPH

Výška DPH

Cena
v EUR s DPH

