Výzva na predkladanie ponúk –zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
PhDr. Stanislava Rudincová, Ing. Milan Lipka
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063 110,
milan.lipka@zilina.sk,
041/7063 410
Predmet zákazky:
„Systém sledovania vozového parku založený na technológii GPS a GPRS.“
Predmetom zákazky je systém sledovania vozového parku založený na technológii GPS a GPRS. Zahŕňa
inštaláciu, splátky, prenájom a odinštalovanie sledovacieho elektronického modulu, zodpovedajúce
antény a on-line prenos údajov z GPRS na server dodávateľa.
Požiadavky:
a) Systém sledovania musí byť inštalovaný na 15 autobusoch po dobu 12 mesiacov.
b) Sledovací systém musí monitorovať nasledujúce premenné súvisiace s GPS:
- absolútna poloha vozidla (zemepisná dĺžka, zemepisná šírka a nadmorské výšky),
- rýchlosť vozidla v pozdĺžnom smere s nasledujúcimi parametrami presnosti merania GPS:
poloha menšia ako 3 metre, pozdĺžna rýchlosť menšia ako 0,2 m/s.
2.
Je tiež potrebné ho pripojiť k zbernici CAN a podľa normy FMS 1.0 /2.0 získať hlavné premenné
vozidla a parametre, ako sú otáčky motora, krútiaci moment motora, ubehnutá vzdialenosť,
kumulatívna spotreba paliva, hmotnosť vozidla, teplota okolia a podobne.
c) Sledovať údaje uvedené v bode b) sa musia zhromažďovať v rámci elektronického sledovacieho
modulu s časom vzorkovania 1 sekundy pre údaje GPS a 0,1 sekundy pre dáta zbernice CAN.
d) Zaznamenané údaje o sledovaní uložené na serveri dodávateľa musia byť denne k dispozícii na
sťahovanie používateľov (cez internet).
e) Inštalácia systému musí byť prevedená bez trvalého zásahu do strechy vozidla.
Ďalšie podmienky zhotovenia a dodania predmetu zákazky sú riešené v Zmluve o Dielo, ktorá je
neoddeliteľnou prílohou tejto výzvy.
Kontakt a bližšie informácie: Ing. Milan Lipka, 041/7063410
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo.
4. Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina.
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 1.1.2018 – 31.12.2018.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 22. 12. 2017 do 09.00 hod.
8. Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Rozhodujúci je dátum doručenia.
Obálku je potrebné označiť heslom: „Systém sledovania vozového parku!!!

9.

10.

11.
12.
13.

Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady
spojené s dodaním predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH,
bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona
o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu projektu Smart Solutions
Supporting Low Emision Zones and other low – carbon mobility policies in cities“ s akronymom
SOLEZ a číslom projektu CE 243 – z nadnárodného programu Interreg Central Europe.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o
účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie služby na
celý predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho finančné možnosti.
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 025,95 EUR bez DPH.
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 13.12.2017

Ing. Igor Choma
primátor

