
 

 
 

       
 
 

Podľa rozdeľovníka 
 
 

30.10. 2014 
 
VEC : 
Výzva na poskytnutie informácie – cenovej ponuky – za účelom výberu poskytovateľa 

služby v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

V rámci zabezpečenia čo najhospodárnejšieho nakladania s finančnými prostriedkami Obce 
Bzince pod Javorinou dovoľujem si Vás požiadať o spracovanie a dodanie cenovej ponuky na predmet zákazky: 
Kamerový systém 

  

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky 

 

1. Predmet zákazky : 

Vybudovanie kamerový systém v obci Bzince pod Javorinou. 
2. Identifikácia obstarávateľa : 

Názov :   Obec Bzince pod Javorinou 
IČO :    00311456 
Kontaktná osoba :  Ing. Pavel BAHNÍK – starosta obce 
Sídlo:    Obecný úrad Bzince pod Javorinou 
   916 11 Bzince pod Javorinou č.  348 
Telefón :   032/ 7793272  
E-mail :   starosta@obecbzince.sk,  
 
3. Opis predmetu zákazky : 

Predmetom zákazky je realizácia kamerového systému v centre obce s možnosťou nepretržitého záznamu . 
Realizácia tohto systému bude zahŕňať: 

V priestore centra obce – 4 ks stacionárnych kamier, s monitorovacie zariadenie, ktoré  umožní  nepretržitý 24-
hodinový monitoring   a záznam s uchovaním na 4 dni. Nepredpokladáme nepretržitý monitoring operátorom. 
Zariadenie bude certifikované, spracovaná bude smernica na zabezpečenie kvalitnej obsluhy a splnenia garancie 
práva na súkromie občanov pri fungovaní kamerového systému (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Systém nebude napojený na políciu. Celý systém bude 
pripojený na internetovú sieť. 
4. Hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 2 600 EUR s DPH. Predmet zákazky bude  financovaný 
z dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky. 
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5. Podmienky financovania: 

a) Predmet obstarávania bude financovaný z dotácie. 
b) Záloha nebude poskytnutá. 
c) Realizácia úhrad po vykonaní prác. Splatnosť faktúr je do 30 dní od ich doručenia. 
 
6. Podmienky účasti v súťaži: 

Preukázanie osobného postavenia prostredníctvom § 26 v spojení s §128 ods.1 zák. č. 25/2006 Z. z. 
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 
predložením kópií dokladov: 
a) kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar. 
b) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona nasledovne: 

1. Zoznam dodávok tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov za predchádzajúce 1 rok. 
Odôvodnenie primeranosti: Všetky podmienky technickej spôsobilosti sledujú cieľ nájsť 
schopného dodávateľa, ktorý má skúsenosti s obdobnými zákazkami a sú požadované v súlade s ustanovením § 28 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 
2. Minimálna úroveň štandardov: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam obdobných dodávok 
k predmetu zákazky, ktoré boli uskutočnené za predchádzajúci rok. 
 
7. Upozornenia: 

- navrhovateľ nemá právo na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži, 
- cenovou ponukou sa rozumie vyplnenie technickej špecifikácie (príloha). 

Uchádzač bude zo súťaže vylúčený ak: 

- nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo informácií, ktorými preukazuje splnenie podmienok 
účasti v súťaži 

- predloží neplatné doklady 
- poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie 
- nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži podľa súťažných podkladov. 

 
8. Lehota dodávky: 
do 15 dní od podpisu zmluvy o dielo. 
 
9. Kritériá na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk je cena za celý predmet zákazky, t. j. cena s DPH v 
EUR. 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk: 

Cenovú ponuku je možné zaslať poštou na adresu : 

Obecný úrad Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou 348, 
 
osobne odovzdať na adrese : 
Obecný úrad Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou 348, 
 
alebo zaslať na e-mailovú adresu : starosta@obecbzince.sk. 
v termíne do 5.11.2014 do 15°° hod. 

 

Po tomto termíne nebudú zaslané informácie predmetom skúmania v rámci prieskumu trhu pre účely výberu 
zmluvného partnera. 
Zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na uvedený predmet 
zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky. 
 



11. Prijatie ponuky: 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia 
ponúk. 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom jednotlivo bude 
oznámené, že ich ponuka neuspela. 
 
 
Za vašu spoluprácu vopred ďakujeme. 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
  
        Ing. Pavel Bahník 

            starosta obce  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Technická špecifikácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická špecifikácia 

Príloha 
 



 

Položka typ Cena bez DPH 
Poče
t ks 

Cena spolu s 
DPH 

1 
Kamera HIKVISION Vonkajšia IP kamera, TD/N, HD 1080p, 3MP, 
f=4mm, WDR, IR prísvit, konzoly 

 4  

2 krabica IP65 na stĺp na switch a napájanie  1  

3 D-Link DES-1008PA 8-port 10/100Mb switch, 4x PoE  2  

4 Synology DS214+  DiskStation  1  

5 Synology Camera License Pack 2x   2  

6 HDD 2TB WD30PURX Purple 64MB SATAIII IntelliP.3RZ  1  

7 Zálohovací zdroj - CyberFort BE400-CP  1  

8 Nástěnný rozvaděč jednodílný 9U (š)600x(h)495  1  

9 CNS patch panel 24port Cat5E, FTP, blok 110, vyväz. lišta, 1U   1  

1
0 

19' polička A4 perforovaná 1U/850mm,max.80kg černá  1  

1
1 

Kabeláž cca 250m + lišty, 4x malé inštalačné krabice pod kamery a SK 
pásky 

 1  

1
2 

Montáž, nastavenie, synchronizácia, inštruktáž, atď. pozn. prezeranie 
je možné aj z mobilu 

 32  

Sumár EUR bez DPH     


