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Slovensko-Nesvady: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
2021/S 213-561148

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Mesto Nesvady
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00306606
Poštová adresa: Obchodná 23
Mesto/obec: Nesvady
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 94651
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ondrej Šuba
E-mail: suba@nesvady.sk 
Telefón:  +421 908192220
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nesvady.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4292

I.3) Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435092
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44119313
Poštová adresa: Krčméryho 16
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk 
Telefón:  +421 910813539
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nesvady.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4292
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/
sk/tender/15437/summary

I.4) Druh verejného obstarávateľa
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Regionálny alebo miestny orgán

I.5) Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:
Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART
Referenčné číslo: 435092

II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

II.1.3) Druh zákazky
Tovary

II.1.4) Stručný opis:
1. Predmetom zákazky je dodanie riešenia smart city pre Mesto Nesvady - budovanie komplexnej IKT platformy 
v rámci mesta zameranej na prepojenie informačných systémov na rôznych úrovniach, vrátane externých 
senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát (ďalej len predmet zákazky).
2. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti pozostávajúce z nižšie uvedených položiek (ďalej aj 
Časti predmetu zákazky alebo len Časti ale aj jednotlivo ako Časť):
2.1 Časť I. predmetu zákazky: Dodanie tovaru pre riešenie smart city mesta Nesvady;
2.2 Časť II. predmetu zákazky: Dodanie softvérového diela IoT platformy.
3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 680 823.00 EUR

II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti

II.2) Opis

II.2.1) Názov:
Dodanie tovaru pre riešenie smart city mesta Nesvady
Časť č.: 1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35125100 Snímače
35125300 Bezpečnostné kamery
35261000 Informačné panely
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
32333100 Videorekordéry
30231300 Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
48820000 Servery
32540000 Rozvádzače
51611000 Inštalácia počítačov
51611100 Inštalácia technického vybavenia (hardvér) počítačov

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
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územie mesta Nesvady

II.2.4) Opis obstarávania:
1. Predmetom Časti I. predmetu zákazky je dodanie tovaru pre riešenie smart city mesta Nesvady (potrebný 
hardvér, kamery na rozpoznávanie tvárí, ŠPZ, otočné, parkovacie senzory, meteostanice, LED panely, servery) 
s príslušenstvom, a nevyhnutného štandardizovaného (tzv. krabicového) softvéru a potrebných licencií vrátane 
montáže, umiestnenia dodávaného tovaru v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. B.1 Podrobná 
špecifikácia predmetu zákazky pre časť I.
2. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a podrobné vymedzenie Časti I. predmetu zákazky je uvedené v 
Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu 
plnenia pre Časť I. predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 471 003.00 EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
NFP311070ATP7

II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky má byť z 95 % financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému 
obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len Poskytovateľ NFP) pre projekt 
"Moderné technológie Nesvady na ceste SMART", kód projektu NFP311070ATP7, podľa podmienok výzvy 
OPII-2020/7/11-DOP a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ATP7 v 
rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2) Opis

II.2.1) Názov:
Dodanie softvérového diela IoT platformy
Časť č.: 2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
72200000 Programovanie softvéru a poradenstvo

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
IT infraštruktúra verejného obstarávateľa

II.2.4) Opis obstarávania:
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1. Predmetom časti II. predmetu zákazky je dodanie softvérového diela IoT platformy, spočívajúce v analýze, 
dizajne
riešenia, implementácii riešenia, testovaní, nasadení zapojením odborných kapacít IT špecialistov, vývoj 
aplikácii -
riešenia smart city mesta Nesvady (programovanie umelej inteligencie algoritmov, programovanie systému 
fungovania IoT platformy a jednotlivých modulov).
2. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a podrobné vymedzenie Časti II. predmetu zákazky je uvedené 
v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Prílohe č. B.2 Podrobná špecifikácia predmetu 
plnenia pre Časť II. predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 209 820.00 EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 17
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
NFP311070ATP7

II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky má byť z 95 % financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému 
obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len Poskytovateľ NFP) pre projekt 
"Moderné technológie Nesvady na ceste SMART", kód projektu NFP311070ATP7, podľa podmienok výzvy 
OPII-2020/7/11-DOP a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ATP7 v 
rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
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1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, 
pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname 
hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného 
postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených 
v bode 3.2
vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 
platných v
štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 
územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred 
súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v 
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
6. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a 
e) ZVO a časti podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (možnosť overenia iba v prípade fyzickej 
osoby) je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon 
č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. 
Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 
ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej 
povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia.
Upozornenie: Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú 
vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za 
účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného 
orgánu, prokuristu údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zák. č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ 
oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 1 písm. a) 
ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom 
mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z IS verejnej správy podľa 
osobitného predpisu.
7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Nevyžaduje sa.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
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Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/12/2021
Miestny čas: 10:00

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/09/2022

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/12/2021
Miestny čas: 11:00
Miesto:
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa
https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3) Doplňujúce informácie:
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1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu
verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa 
spôsobu
komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre 
uchádzačov
súťažných podkladov.
3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky:
- pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 23 000,- EUR (slovom: dvadsaťtritisíc euro),
- pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro),
Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom 
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy obstarávaním inovácií a nie je ani
zamerané na sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ v rámci požiadaviek na predmet zákazky stanovil zelené 
požiadavky na vybrané zariadenia tvoriace Časť I. predmetu zákazky.

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón:  +421 250264176
Fax:  +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón:  +421 250264176
Fax:  +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/10/2021
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