Obec Kamenná Poruba
Obecný úrad Kamenná Poruba č. 207, PSČ: 093 03, telefón : 057/4422689, 057/4882811
e-mail : podatelna@kamennaporuba.sk web : www.kamennaporuba.sk
_________________________________________________________________________________

Verejné obstarávanie
VÝZVA NA PREDLOŽENIE SÚŤAŽNEJ

PONUKY

Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších doplnkov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Kamenná Poruba, IČO : 00332461
Kontaktná osoba : Dušan Baranský, starosta obce
Adresa : Obecný úrad Kamenná Poruba č. 207, PSČ : 093 03
Telefón/Fax: +421 574882811
Elektronická pošta: podatelna@kamennaporuba.sk
Verejný obstaravatel podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: RNDr. Vladimír Hričák , mobil:
0908 876 739
Výzva vrátane príloh zverejnená v profile VO webovej stránke obce Kamenná Poruba.

2.
3.
4.
5.
6.

Typ zmluvy : Zmluva o dielo
Miesto dodania : obec Kamenná Poruba
Názov predmetu obstarávania:
„Výstavba kamerového a bezpečnostného systému v obci Kamenná Poruba.“
Termín dodania : 30 dní od odovzdania staveniska
Opis predmetu obstarávania - rozsah prác a dodávok :
Dodávky video zariadení - statické IP Dome kamery 5 ks, VF objektív s IR korekciou 2.8-10 mm, D/N,
mech. IR filter,IP záznamový IP server a diskové pole, ovládací softvér, ovládacie klávesnice,PC včítane
monitorov a záložných zdrojov včítane montáže
Kabeláž pre video zariadenie - optické chráničky, rúrky ohybné, optický kábel, dátový kábel, zemné
práce
Pomocný materiál a práce - montážny materiál, pracovná plošina
Naprogramovanie a oživenie systému - včítane uvedenia do trvalej prevádzky CCTV a EZS
Prvá odborná prehliadka a skúška – následná prehliadky funkčnosti realizovaného videozariadenia po
skúšobnej prevádzke
Zaškolenie obsluhy – zaškolenie obsluhy na užívanie videozariadenia, záznamového servera,
ovládacieho softvéru
Projekt skutočného vyhotovenia – spracovanie projektu skutočného osadenia a prepojenia kamerového
systému
Bezpečnostné kamery budú situované vo vytipovaných lokalitách obce, kde podľa analýzy
bezpečnostnej situácie je formou tejto situačnej prevencie možné zamedziť resp. obmedziť
páchanie deliktov tzv. pouličnej kriminality a ďalšej trestnej činnosti, priestupkov a iného
protispoločenského správania. Operačné pracovisko kamerového monitorovacieho systému bude
umiestnené v budove Obecného úradu a obsluhované poverenými vyškolenými pracovníkmi,
ktorí sledujú situáciu v monitorovaných lokalitách na veľkoplošnom monitore. Ich činnosť riadi
starosta obce, s ktorým zistené nedostatky konzultujú. Starosta obce po ich vyhodnotení prijíma
ďalšie opatrenia vo vzťahu k vzniknutým situáciám. Stály, teda nepretržitý 24–hodinový

monitoring kvalifikovaným operátorom bude zabezpečený uchovaním záznamu po dobu
maximálne 7 dní. V prípade ohlásenia, alebo vlastného zistenia priestupkovej, alebo trestnej
činnosti (rušenie nočného kľudu, výtržníctvo, bitky, drobné krádeže, ničenie súkromného
a verejného majetku ap.) bude vyškolenými osobami realizovaný spätný monitoring.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : Z dotačných zdrojov a rozpočtu
obce, preddavky verejný obstarávateľ neposkytne.
8.
Lehota na predkladanie ponúk : 17. júna 2014 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 13,00 hod.
- uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal
ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
• označenie heslom : „Kamerový systém“
9.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH
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
11.
Podmienky účasti : budú splnené predložením dokladu o oprávnení podnikať v predmete
zákazky.
7.

Dátum: 02.05.2014
Dušan Baranský, starosta obce

