V Ý Z V A
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

„KAMEROVÝ SYSTÉM OBCE VLACHOVO“
(STAVEBNÉ PRÁCE)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Internetová adresa organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

OBEC VLACHOVO
Letná 71, 049 24 Vlachovo
00328898
Ing. Peter Pakes
www.vlachovo.eu
Ing. Peter Pakes
(+421) 058/788 32 72
obec@vlachovo.eu

2.

Druh predmetu obstarávania: stavebné práce s dodávkou tovaru

3.

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 018,57 EUR bez DPH

4.

Slovník spoločného obstarávania:
45000000-7 Stavebné práce
32330000-5 Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
35125300-2 Bezpečnostné kamery
5131 0000-8 Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a videozariadení

5.

Typ zmluvy: Podľa § 536 Obchodného zákonníka (Zmluva o dielo) č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

6.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Vlachovo

7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom obstarávania je dodanie a montáž kamerového systému, vybudovanie siete IP kamier
s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým
a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie.
Monitorovací kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov a záznamu na záznamové
média bude pracovať v nepretržitej prevádzke. Z hľadiska personálneho obsadenia bude
zabezpečený z vlastných zdrojov obce. Centrálny dispečing je inštalovaný v sídle obecného
úradu. Prevádzkové náklady monitorovacieho systému budú hradené z vlastných zdrojov
rozpočtu obce.
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Monitorovací kamerový systém pozostáva zo:
a) siete štyroch kamier značky Samsung, typ SNP-6200HP, 2MP IP-Day&Night Speed Dome
kamera s WDR, 20x optický (f=4,45˜89mm) / 8x digitálny zoom, rozlíšenie 1920x1080P / 30
fps, kompresia H.264/MJPEG, multistream – 10x, slot pre SD/SDHC kartu, 1/3 “ PS CMOS,
Color: 1.5/0.1 Lux, Sens-up 60x, mechanický IR filter, 255 prepozícií, rôzne kom. protokoly,
rýchlosť presetu 500“/s, r. otáčania Pan: 0˜360°/s, Tilt: -5˜185°/s, RS-485, BNC video výstup,
4 alarmové vstupy, 2 výstupy, Audio vstup/výstup, 3D redukcia šumu SSNR-III, SSDR,
detekcia pohybu, maskovanie privátnch zón-8x, Digital Flip, AWB, BLC, AGC, OSD,
inteligentná videoanalýza obrazu, RS-485, podpora protokolov: ONVIF, TCP/IP, DHCP, http,
SMTP, FTP, DDNS, RTP/UDP, RTSP atď. LAN-RJ45, 10/100 Base, podpora 10 užívateľov
v režime Unicast, CMS softvér, krytie IP-66, prevádzková teplota: - 50°C ˜ +55°C, napájanie:
24v AC/25W/60W, rozmery: Ø248x316.5 mm, hmotnosť: 4,6 kg,
b) záznamového zariadenia značky Samsung, typ SRN-1670D, IP záznamového zariadenia
s DVD/RW a HDD-1 TB, kompresia H.264, MPEG-5, MJPEG, podpora IP-SAMSUNG, Live
zobrazenie 16 kanálov, nahrávanie max. 400 fps/D1, 100 fps/1280x720 (1M), 100 fps/1.3M,
2M – max. 64 Mbps, prednahrávanie, plánovač, detekcia pohybu, 16x Video a Audio, 16
alarmových vstupov / 4 rel. výstupy, 2xLAN100/1000, 3x USB, 2x eSata, max. 5 interný
HDD, VGA, HDMI 720p/1080p, rýchle vhľadávanie podľa dátumu, času, alarmu, pamäť
udalostí, 20 súčasných Live užívateľov – Multicast, podpora PTZ, DDNS, DHCP, RTp atď.
Net-i viewer, E-mail klient, integrovaný Web server so sieťovou správou NVR, podpora
ovládania cez PC-myš a diaľkové ovládanie, napájanie 230 V AC, 60W, rozmery:
440x88x430 mm, hmotnosť: 7,5 kg,
c) monitorovacieho CMS servera značky Samsung, typ SSM-8000, CMS softvér pre video
manažment a administráciu 72 x IP kamier alebo 36 x DVR/NVR Samsung cez 1 Media
Gateway (max. 4 x Media Gateway), možnosť zobrazenia max. 64 kanálov real-time na 1
monitore, podpora zobrazenia obrazu na 4 monitoroch, podpora PTZ, obojsmerného audio
prenosu, stavu vstupov a výstupov, E-map, prehľad denníka udalostí s možnosťou
vhľadávania a prehrávania záznamov, rôzne možnosti nahrávania a zálohovania záznamov,
NTP časová synchronizácia, automatický upgrade softvéru cez internet, podpora controlleru
SPC-2000, 23 jazykov (CZ menu),
d) LCD monitora značky Samsung, 27“ širokouhlý LCD-PC monitor, rozlíšenie Full HD
1920x1080, odozva 2 ms, kontrast 1000:1 / 20 000:1, jas 300 cd/m2, 16.7 Mil. farieb,
sledovanie uhly h:170°, v: 160°, OSD menu, vstupy: D-Sub, HDMI,
e) ovládací joystick značky Samsung, typ SPC-2000, 3D – USB ovládací joystick pre ovládanie
IP speed dome kamier SAMSUNG, AcTi, prepojenie na riadiaci PC cez USB, 10
programovateľných tlačidiel, napájanie 5V DC/35 Ma,
f) príslušenstvo:
hliníkové držiaky,
hermetický zdroj AC 230V/24V – 4A,IP-65,
optický prevodník pre prenos LAN 10/100 po optickom vlákne,
prepäťová ochrana siete LAN,
switch značky Samsung,
záložný zdroj,
optické a dátové káble, chráničky, samonosné lanká.
8.

Obhliadka predmetu zákazky a miesta: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku, ktorú
umožní po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode č. 1 výzvy. Obhliadka je odporúčaná za
účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo zo strany uchádzača možné
predložiť kvalitne spracovanú ponuku. Pri zistení nezrovnalostí medzi skutkovým stavom a
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výmerami, záujemca včas upozorní verejného obstarávateľa na tieto nedostatky pred predložením
cenovej ponuky.
9.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa

10. Variantné riešenie: neumožňuje sa
11. Lehoty na uskutočnenie predmetu zákazky: máj 2017
12. Lehota na predloženie ponuky: do dňa 04.04.2017 do 10.00 hod.
13. Označenie obálky ponuky:
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
adresa verejného obstarávateľa,
adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie “verejná súťaž – neotvárať”,
označenie heslom verejnej súťaže „Kamerový systém obce Vlachovo“.
14. Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 týchto súťažných
podkladov
15. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium cena (v € s DPH) - váha 60%
Kritérium čas (v dňoch) – váha 40%
17. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
Najnižšia cena
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač nebude oprávnený
požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny
predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
18. Podmienky účasti:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá)
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b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena (pre vypracovanie
ponuky uchádzači vyplnia výkaz výmer prílohe tejto výzvy), lehota realizácie prác
c) Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (u právnických osôb výpis
z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra)
d) Licencia technickej služby
e) Certifikáty EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001
f) Predloženie dvoch stavieb rovnakého charakteru za predchádzajúce 2 roky
19. Jazyk ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.
20. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk je neverejné (uskutoční sa 04.04.2017 o 11:00).
Bezprostredne po otváraní bude nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná
zjednodušená zápisnica a následne bude odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
21. Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2017
22. Financovanie predmetu zákazkya podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie a vlastných zdrojov. Dodávateľovi sa neposkytne
žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného
styku v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
23. Ostatné informácie: Verejný obstaráveteľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú
splnené podmienky účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo
ak všetky ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s víťazom alebo nevyčerpať celú
zmluvnú sumu, ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol predpokladať v čase uverejnenia tejto
výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet
zákazky.

Vlachovo, dňa 20.03.2017

..............................................................
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Prílohy:
• Zadanie – výkaz výmer
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