OBEC Trhová Hradská
930 13 Trhová Hradská Farský rad 488/1
IČO: 00305766, DIČ 2021139791

Výzva na predloženie ponuky
(Prieskum trhu)

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Trhová Hradská
IČO:
00305766
DIČ:
2021139791
Kontaktná osoba:
Ildikó Takácsová - starostka obce
Sídlo:
Obecný úrad, Farský rad 488/1, 930 13 Trhová Hradská
Telefón:
031 / 558 13 89
Elektronická pošta:
ocutrhovahradska@real-net.sk
Internetová adresa:
http://trhovahradska.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Druh zákazky: Práce
3. Názov zákazky: Rozšírenie kamerového systému v Trhovej Hradskej
4. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je rozšírenie kvalitného digitálneho kamerového systému. Súčasťou dodávky
a inštalácie sú zariadenia na snímanie, prenos signálu z kamier, ktoré budú osadené v obci podľa
návrhu riešenia. Systém bude slúžiť na monitorovanie vybraných lokalít a vonkajších priestorov
obce. Navrhnuté riešenie musí byť kompatibilné s existujúcim systémom.
Požiadavky verejného obstarávateľa na jednotlivé komponenty kamerového systému:
Komponent

Popis

Množstvo

IP kamera EČV

3 Mpx boxová kamera IP, kamera podporuje čítanie EČV
do rýchlosti 200 km/h, SONY 1/1.8" progressive CCD,
rozlíšenie 2408 x 1536 px @ 25 fps, citlivosť, bez
objektívu, AWB, 3DNR, DWDR, OSD menu, kompresia
H.264, alarm I/O 1/2, RS-485, 2x RJ-45, optické
rozhranie, 2x Mini USB, napájanie 12 V DC, 1250 mA, slot
na SD kartu, pracovná teplota od -30 °C do +70 °C.
Kamera podporuje meranie rýchlosti, rozpoznáva 3
jazdné pruhy.

3 ks

Kryt s vyhrievaním

Kryt s vyhrievaním a zabudovaním IR reflektorom.

3 ks

Objektív

Špeciálny megapixlový objektív pre EČV kameru

3 ks

Konzola

Pre Boxovú kameru

3 ks

Gbic

OEM Mini-GBIC modul (SFP), 1000Base-LX, singlemode
do 20km pár

3 ks

Tel: 
031/5581194

fax :
031/5581194

e-mail:
ocutrhovahradska@real-net.sk

2 690 m

Optický kábel

Flat drop 4vl.

Switch

60w PoE 5x Gbit 1x SFP

3 ks

Krabica

Vodotesná plechová IP66,

3 ks

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku
s ekvivalentným riešením.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný kód CPV: 45233292-2
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 507,22 Eur bez DPH
6. Miesto uskutočňovania zákazky prác:
Obec Trhová Hradská
7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali
potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými
prácami, ktoré majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných
požiadaviek verejného obstarávateľa. Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky
idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1.
tejto výzvy.
8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do
úvahy.
10. Lehota realizácie zákazky:
Max. 1 mesiac od nadobudnutia účinnosti zmluvy
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet VO bude financovaný z dotácie štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality a z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra môže byť vystavená
len po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, v sume skutočne prevedených prác a dodávok,
do výšky ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy
preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.
Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 30 dní od prijatia faktúry.
12. Ponuková cena
Ponuka má byť vypracovaná podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Cena za zákazku musí byť stanovená
podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z.
o cenách.
13. Pokyny k predloženiu ponuky:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Celý obsah ponuky musí byť predložený
v slovenskom alebo českom jazyku.
Predložená ponuka musí obsahovať:

-

-

cenovú ponuku na predmet obstarávania podľa výkazu výmer (Príloha č. 1)
fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce
osvedčenie na inštaláciu (Licencia na prevádzkovanie technickej služby - krajské
riaditeľstvo PZ)
návrh na riešenie realizácie predmetu zákazky s uvedením typu a výrobcu ponúkaných
zariadení, z ktorého sú jednoznačne identifikovateľné požadované minimálne technické
požiadavky (parametre)
vyhlásenie o súhlase zverejnenia informácií o predloženej ponuke aj v prípade
neúspešnosti ponuky

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania
podľa bodu 4 tejto výzvy - Opis predmetu obstarávania.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
15. Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2018, 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
adresa uvedená v bode 1. tejto výzvy
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:
Cenová ponuka – „Rozšírenie kamerového systému v Trhovej Hradskej“- Neotvárať !

16. Podmienky týkajúce sa realizácie zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný
uchádzač.
17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.3.2019
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit určený na realizáciu zákazky
verejný obstarávateľ zruší postup verejného obstarávania.

V Trhovej Hradskej, 21.11.2018

----------------------------------Ildikó Takácsová
starostka obce

Príloha č.1
Výkaz výmer a návrh rozmiestnenia kamier sú v prílohe výzvy na predloženie ponuky podľa nižšieho
znázornenia:

Prílohy

