VÝZVA
zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodanie a montáž tovaru
„Kamerový systém – Zabezpečenie úloh prevencie kriminality“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Turany
Sídlo: Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Starosta obce: Ing. Miroslav Blahušiak
IČO:
00316962
DIČ:
2020595049
Telefón: 043/4292400
Fax:
043/4292402
Stránkové hodiny: Po,Ut,Št – 7,00-15,15 hod, Str – 7,00-17,00hod, Pi – 7,00 – 12,45 hod
Kontaktná osoba: Ing. Kleinová
e-mail: : obecturany@centrum.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie kamerového systému, ktorým chceme
odstrániť resp. znížiť trestnú činnosť v obci.
3. Zmluva na vybudovanie kamerového systému
Zmluva o dielo
4. Názov zákazky
Dodávka a montáž kamerového systému v katastri obce
5. Opis zákazky
Dodávka a montáž kamerového systému s nasledovnými komponentmi:
1. IP kamera – 5 ks - 2,0 Mpix, (1920x1080), snímací prvok CMOS 1/2,8", 30 obr./s.,video
kompresia H264, minimálne osvetlenie 0,02lux, varifocal 2,8-8mm, mechanicky IRC filter,
kompenzácia proti svetla BLC, WDR, redukcia šumu, obojsmerné audio, detekcia pohybu, privátne
zóny, slot na SD/SDHC/DSXC kartu, pracovná teplota -30/50°C pri POE, napájanie POE.
2. Záznamový software s možnosťou pixelového vyhľadávania,
-

3.

prehliadanie po sieti LAN na klientskych staniciach, cez http protokol a Smart zariad. s
možnosťou exportu záznamu v plnom rozlíšení vrátane softwaru na prehliadanie
možnosť záznamového softwaru rozšíriť až na 80 kamier na jednom záznamovom zariadení

Montáže, elektroinštalácie, revízie, dokumentácia

Súvisiace služby:
- inštalácia na úrovni odskúšania,
- zaškolenie obsluhy
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 200,- € s DPH

6. Miesto uskutočnenia zákazky
Obec Turany
Predpokladaný termín realizácie: 30.11.2013
7. Spôsob určenia ceny: žiadame stanovenie ceny za kompletnú dodávku
a montáž v zložení:
- cena bez DPH
- sadzba DPH
- cena s DPH
Slovník spoločného obstarávania: 35125300-2 Bezpečnostné kamery
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE
9. Možnosť predloženia variantných riešení
NIE
10. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodávku tovaru
Dodávka tovaru v rozsahu bodu 5. verejný obstarávateľ požaduje ukončiť v zmysle termínov,
ktoré budú uvedené v zmluve o dielo. Dodávku a montáž tovaru predpokladáme v mesiaci
november 2013.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú
1. Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa. „Projekt bol finančne
podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.
12. Obsah informatívnej ponuky a podmienky účasti uchádzačov
Ponuka bude obsahovať návrh celkovej ceny v zložení cena v EUR bez DPH, čiastka DPH a celková
cena v EUR s DPH vrátane dopravy, prípadne iné písomné návrhy a požiadavky súvisiace s
predmetom zákazky, ktoré navrhne, alebo požaduje uchádzač.
- Uchádzač predloží zoznam minimálne 3 referencií na kamerové systémy minimálne v hodnote
20 000 ,- EUR s , ktoré uchádzač dodal a sprevádzkoval v priebehu posledných troch rokov.
- Uchádzač predloží platnú licenciu na prevádzkovanie technickej služby(pre inštaláciu kamerových a
zabezpečovacích systémov) podľa zákona č. 473/2005.
13. Lehota na predkladanie informatívnych cenových ponúk
a) lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 7 dní od zverejnenia výzvy
b) doručenie osobne, alebo poštou na hore uvedenej adrese,
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku,
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, zmluva bude vypracovaná až s úspešným uchádzačom.

Zmluvu o dielo a zmluvné podmienky vypracuje objednávateľ.
Spôsob doručenia ponúk:
Poštou v uzavretej obálke s označením „Cenová ponuka - „Kamerový systém“ Neotvárať! na
adresu:
Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte starostu
a to v pracovných dňoch od Po,Ut,Št – 7,00-15,15 hod, Str – 7,00-17,00hod, Pi – 7,00 – 12,45 hod
v uzavretej obálke s označením
Cenová ponuka - „Kamerový systém „ Neotvárať!
14. Kritériá na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk
Kritériom na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk je cena za predmet zákazky podľa
špecifikácie v opise zákazky, t.j. cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky. Ako úspešný bude
označený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.
Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

