Obec Tovarné
Obecný úrad Tovarné 4,
+421 574887130

PSČ : 094 01, IĆO: 00332887
ocu.tovarne@mail.t-com.sk

Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie súťažnej ponuky
zákazka zadávaná podľa § 9 ods.9 zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov verejného obstarávateľa : Obec Tovarné
IČO : 00332887
Sídlo verejného obstarávateľa : Obecný úrad Tovarné č. 4, PSČ : 094 01
Štatutár : PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce
Telefón/fax : +421 574887130
E mail : ocu.tovarne@mail.t-com.sk
Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania :
RNDr. Vladimír Hričák, mobil : +421908876739, E-mail : hricak.vlado@gmail.com
2. Predpokladaná hodnota zákazky (cena bez DPH ) : 8 500 EUR
3. Názov predmetu obstarávania (zákazky) :

„Vybudovanie kamerového systému v areáli ZŠ s MŠ Tovarné a detskej
oddychovej zóne.
4. Typ zmluvy : Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka
5. Miesto dodania : Obec Tovarné
6. Termín dodania :
- termín ukončenia plnenia : do 30 dní od podpisu zmluvy
7.

Opis predmetu obstarávania - rozsah prác a dodávok :
- kamerový systém
IP kamera 3MP vonkajšia 4ks, NVR záznamové zariadenie 2TB 1ks, monitor 1ks, kabeláž ,
montáž, zapojenie, naprogramovanie.
- kamery:
3MP vonkajšia kompaktná Day&Night IR-LED IP kamera s držiakom a motorickým VF objektívom f=3~9mm,
krytie IP-67, antivadal IK-10, WDR Pro, 4x Intelligent IR-LED, 1/3.2" Progressive Scan CMOS, IR filter,
kompresia H.264 / MJPEG, Dual streaming, rozlíšenie 2048x1536 / 20 fps, Low Lux 0.08/0.05 Lux, F1.2,
ATW, Auto Iris-DD, 1 poplachový vstup a výstup, slot na pamäťovú kartu micro SD/SDHC, RJ-45, protokoly:
ONVIF, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, 3GP RTSP atd, pracovná teplota: -10/+50°C, napájanie
PoE (IEEE 802.3af) a 5V DC, 6.94W

-

záznamové zariadenie:

NVR záznamové zariadenie optimalizované pre záznam 16x IP kamier s rozlíšením až 5MP, podpora 16
audio kanálov (G.711), integrovaný HDD-2TB a DVD/RW, max. 2x HDD, Dual video stream, možnosť
doplnenia digitalizačnej karty pre vytvorenie hybridného zariadenia, LAN 10/100/1000Mb, duálny výstup pre
2 PC monitory, audio vstup a výstup, vzdialený prístup cez LAN/WAN, 6x USB2.0, Windows 7
Premium/64bit., napájanie 230V AC, rozmery: 240x208x401 mm

- monitor:
22" širokouhlý LCD- monitor, rozlíšenie 1980x1020, odozva 2 ms, kontrast 1000:1 / 20 000:1, jas 300 cd/m2,
16.7 Mil. farieb, sledovaie uhly h:170°, v:160°, OSD menu, vstupy: RGB, DVI
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Dátový rozvádzač 12U
Kábel optický SM samonosný
Kábel FTP
Kábel CYSY
Kábel CYKY z 2x2.5
Kotvy a pásy na uchytenie káblov
Rozvodná krabica osadená
Rozvodná krabica inštalačná
LED reflektor
Pomocný materiál (BNC, žľaby, svorkovnice, pásky, spojky, vrúty)
Montáž
Doprava
Naprogramovanie a oživenie systému
Prvá odborná prehliadka a skúška – následná prehliadka funkčnosti
realizovaného video zariadenia po skúšobnej prevádzke
Zaškolenie obsluhy – zaškolenie obsluhy na užívanie video zariadenia,
záznamového servera, ovládacieho softvéru

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : Z dotačných prostriedkov a rozpočtu
obce, preddavky verejný obstarávateľ neposkytne
Lehota na predkladanie ponúk : 13.01.2015 do 13,00 hod.
- adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : adresa obstarávateľa uvedená v bode 1, poštou alebo
osobne v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hod., v zapečatenej obálke s heslom
„Kamerový systém – súťaž neotvárať !“

10. Spôsob stanovenia ceny :

- v zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov sa považujú ceny
uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
- navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 5 zákona o cenách
- ceny budú vyjadrené v eurách a budú platné počas trvania zmluvy
- ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení
navrhovaná zmluvná cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH
- ak nie je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom
a súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
- cenovú ponuku predložiť vo forme rozpočtu za jednotlivé objekty a cenu diela ako celku.
11. Kritéria na hodnotenie ponúk : Najnižšia celková cena zákazky s DPH
12. Podmienky účasti: Oprávnenie záujemcu (uchádzača) podnikať v predmete zákazky.

Dátum : 31.12.2014
PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce

Informácia o zadávaní zákazky
zákazka zadávaná podľa § 9 ods.9 zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Úradný názov :
ICO:
Kontaktná osoba :
Poštová adresa
E-mail :
2.

3.

Obec Tovarné
00332887
PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce
Obecný úrad Tovarné č. 4, PSČ : 094 01
ocu.tovarne@mail.t-com.sk
Telefón :
+421 574887130

Zadávaná zákazka
Predmet obstarávania
(názov zákazky)
Predpokladaná hodnota
zákazky
Informačná povinnosť
Doplňujúce informácie
Postup pri zadávaní zákazky
Plánovaný dátum zadávania
zákazky
Dátum uverejnenia tejto
informácie

Vybudovanie kamerového systému v areáli ZŠ s MŠ Tovarné
a detskej oddychovej zóne
Do 8 500 € (bez DPH)

Dodávka a montáž
Prieskum trhu
31.12.2014
30.12.2014

