Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Kamerový systém – obec Terchová - rozšírenie
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Terchová
IČO 00321699

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, SK
Kontaktná osoba Ing. Jakub Bača, +421940512719, baca@tendernet.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 12500,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie 12 / 2018 do 6 / 2019
realizácie:
Lehota na predkladanie do 29.11.2018 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?drGkbQ2l5CXbh5mRCa5490o

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť Kamerové systémy

Predmetom zákazky je rozšírenie kamerového systému v obci Terchová. Detailný popis zákazky je
definovaný v priloženom súbore výkaz-výmer (údaje v prílohe sú pre uchádzačov záväzné)
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
Podrobnejšie informácie budú uchádzačom vysvetlené na základe písomnej resp. telefonickej
požiadavky na predmet zákazky, kontaktná osoba:
Ing. František Kadáš - prednosta OCÚ - 0903 528 113 kadas@terchova.sk
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
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Opis
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- Ministerstvo vnútra SR v rámci programu "Prevencia kriminality"
- vlastné zdroje verejného obstarávateľa
Predmet zákazky bude financovaný, formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného
obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
Zmluva:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dodaní tovarov medzi Objednávateľom a
Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá
spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo vnútra SR.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet, predložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
1. "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami
2. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského
alebo iného relevantného registra.
3. súhlas so spracovaním osobných údajov
Víťazný uchádzač následne predloží nasledovné dokumenty:
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností: Montáž, programovanie servis, údržba a
revízie systémov PTV
- licenciu na prevádzkovanie technickej služby
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových ponúk. V prípade že
verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň primerane
predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.6.2019
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Monitorovací kamerový systém pozostáva zo:
a) 10 farebných pevných kamier s nastaviteľným uhlom, umiestnených v exteriéri vybraných
objektov
Opis zákazky

b) kabeláže na prenos signálov spolu s ochranami proti účinkom bleskov
c) centrálneho dispečingu umiestneného v budove obecného úradu
d) vnútornej káblovej inštalácie - napojenie na zdroj elektrickej energie v napäťovej elektrickej
sústave 230 V.
Monitorovací kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov a záznamu na záznamové
médiá (harddisky) bude pracovať v nepretržitej prevádzke. Z hľadiska personálneho obsadenia bude
zabezpečený z vlastných zdrojov obce. Centrálny dispečing systému je inštalovaný v sídle
obecného úradu. Prevádzkové náklady monitorovacieho systému budú hradené z vlastných zdrojov
rozpočtu obce.
Inštalácia kamerového systému musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) Kamerový systém bude obsluhovaný zaškolenými zamestnancami OÚ. Celý deň budú všetky
záznamy z kamier ukladané na harddisk záznamového zariadenia NVR, kde budú archivované
záznamy vždy za predchádzajúcich štrnásť dní. Systém bude automatický a pre svoju činnosť
nebude vyžadovať obsluhu.
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Opis
b) Zaškolenie zamestnancov, vrátane potrebných certifikátov o školení zabezpečí spoločnosť, ktorá
bude vybraná a bude realizovať montáž kamerového systému. Obsluha kamerového systému bude
zabezpečená vyškoleným povereným personálom.

c) Záznamy z kamier budú uchovávané po dobu 14 dní priamo v nahrávacom zariadení uloženom v
centrálnom kamerovom dispečingu na OcÚ Terchová. Prístup k záznamom bude mať okrem
vyškolených zamestnancov aj starosta obce, ktorý je oprávnený ich poskytnúť orgánom činným v
trestnom konaní v prípade ich potreby.
d) Zóny, na ktorých budú umiestnené kamery budú riadne označené, záznamy budú ukladané
priamo v nahrávači záznamov na dispečingu na OcÚ Terchová a všetky záznamy staršie ako 14 dní
budú automaticky vymazané a nahradené. Žiadne iné zálohy týchto záznamov sa nebudú
vykonávať. Jedinou oprávnenou osobou pre prístup k záznamom bude starosta obce a zaškolení a
poučení zamestnanci. Súčasťou dodania kamerového systému je aj bezpečnostný projekt,
zaškolenie poverených zamestnancov na obsluhu kamerového systému ako môžu a majú nakladať
s informáciami získanými z kamerového systému. Dodržia sa všetky zásady a splnia sa všetky
predpísané zákony o ochrane osobných údajov.
e) Kamery inštalované v obci Terchová budú slúžiť ako dohľadové a nebudú prepojené na políciu
SR. Systém je na vysokej technickej úrovni a umožňuje pripojenie v budúcnosti aj na iné
bezpečnostné systémy.
f) Výsledky účinnosti kamerového systému budú vyhodnocované priebežne a to taktiež v spolupráci
s políciou. Budú porovnávané rôzne ukazovatele s minulým obdobím, ako počet odhalených škôd na
majetku obce, verejnom majetku, počet dopravných nehôd, nelegálnych skládok, počet priestupkov,
ako aj trestných činov a pod.
Komentár k výkazu-výmer:
Použité kamery musia spĺňať podmienkou nepretržitej prevádzky v exteriéri. Všetky budú
umiestnené na obecných zariadeniach, kde bude zriadený bod pripojenia na elektrickú energiu
v samostatnej uzamknutej skrinke. Kamery majú antivandal prevedenie, vysoký zisk svetla, nočné
videnie. Záznamové nahrávacie zariadenie bude umiestnené do objektu Obecného úradu. Toto
zariadenie je navrhnuté tak, aby umožnilo 14 dní nepretržitého záznamu. Presné miesta
umiestnenia kamier sú zakreslené na priloženej katastrálnej mape.
Optické pripojenie: Kamery budú na obecný úrad pripojené optickým káblom. Prioritne je možné
využiť voľné optické vlákna v kábloch obecnej káblovej televízie. Použiť navrhované vlastné optické
káble na miestach kde nie je možné použitie káblov z káblovej televízie.
Podrobný popis:
Zvolené kamery v systéme sú na báze IP systému, t. z. budú aktuálne najbližšie obdobie a sú
momentálne najaktuálnejšie riešenie na trhu. Kamery majú vysoké rozlíšenie, čo je veľmi potrebné
pri monitorovaní priestranstva v exteriéroch, kde je najväčší predpoklad budúcej kriminality alebo
priestupkov.
Záznamové zariadenie je konfigurované pre bezproblémový chod s IP kamerami a poskytuje
dostatočnú diskovú kapacitu na nahrávanie záznamu zo všetkých kamier. Predpokladaný čas
záznamu v najvyššej kvalite je 14 dní, čo je postačujúce na správne zálohovanie záznamu a
prešetrenie priestupku.
Kamery sú uspôsobené na nepriaznivé poveternostné podmienky. Majú certifikované krytie IP66.
Prepojenie kamier so záznamovým zariadením bude riešené optickým káblom, ktorý zabezpečuje
bezstratový prenos záznamu a vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom počasia.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Kamerový systém – obec Terchová - rozšírenie - podľa výkazu-výmeru

1,000 celok

Výkaz - výmer - príloha č.1 "výkaz výmer_12102018.xlsx"

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke
výkaz výmer_12102018.xlsx

Typ
Opis zákazky
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Dátum
19.11.2018

Veľkosť
14,8 kB

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

Terchová Pánska Lúka 1.jpg

Opis zákazky

19.11.2018

406,6 kB

Terchová Šípková konečná 2.jpg

Opis zákazky

19.11.2018

388,7 kB

terchova.JPG

Opis zákazky

19.11.2018

587,6 kB

popis Zákazky.docx

Opis zákazky

19.11.2018

33,6 kB
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