
OBEC LADCE, Hviezdoslavova č. 599, 018 63 LADCE 

 

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 Ladce 
Sídlo:   Obecný úrad, Hviezdoslavova 599,  018 63 Ladce 
Štatutárny zástupca:  Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce 
IČO:   00 317 438 
DIČ:   2020610933 
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Koyš  
Telefón:   +421 902 167 570, +421 42 3214 201 
e-mail:   s.suranova@ladce.sk  
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky: Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce 
 

4. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je vybudovanie kamerového systému obce Ladce. Systém sa skladá z  
digitálnych kamier, záznamového centra, monitorovacieho zariadenia, vlastnej optickej siete. 

 

Požiadavky verejného obstarávateľa na jednotlivé komponenty kamerového systému: 

Komponent Popis Množstvo 

IP Kamera 2 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s 
mechanickým IR filtrom , IR LED dosvit 100 m 

4 ks 

Optický kábel 8 vláknový samonosný 3 800 m 

Optické prvky aktívne Centrálna jednotka optických rozvodov GPON 1 ks 

Optické prvky aktívne Klientský terminátor optického vedenia na koncové body 4 ks 

Passívne prvky 
optických rozvodov PLC rozdelovače, karabinky, kríže, kotvičky 75 súb 

PTZ klávesnica Klávesnica PTZ na ovládanie otočných kamier 1 ks 

Záznamové zariadenie 

32 kanálové s Full HD rozlíšením, videokompresia H.265, 
dátový tok min. 384 Mbps, 2x nezávislý HDMI výstup, 1x 
VGA výstup, disková kapacita min. 8 ks 10 TB HDD, 
možnosťou zapojenia do RAID-u 0/10/5/6/10 pre 
zrkadlenie záznamov, možnosť rozšírenia diskovej 
kapacity pomocou eSATA rozhrania, podpora 
obojsmernej audio komunikácie, možnosť pripojenia 16x 
alarmový vstupov a 8x výstup, 2x RJ-45, 2x USB 3.0 a 2x 
USB 2.0, max. príkon bez HDD 20 W. 
Podporované inteligentné služby na všetkých kanáloch: 
detekcia tváre, teplotná mapa, počítanie ľudí, prechod 
čiarou alebo oblasťou, zmiznutie /pribudnutie objektu, 
zmena scény, manipulácia s kamerou, POS, 
rozpoznávanie EČV, dewarp na kamerách, rybie oko a 
podpora termo kamier. Ovládanie je možné pomocou 
lokálne pomocou softvéru alebo vzdialene na 128 

1 ks 
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klientov prostredníctvom bezplatného softvéru SmartPSS 
2.0. 

HDD 4TB SATA, 7200 ot/min, 64 Mb 2 ks 

Záložný zdroj 600 VA 4 ks 

Záložný zdroj 1200 VA 1 ks 

Router Gigabitový L7 router 1 ks 

Krabica Vodotesná plechová IP66, Rack 12U. 4 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: 15 716,25 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania zákazky prác: 
Obec  Ladce 

 

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. 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: 31.05.2017, 17:00 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 – Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce“- Neotvárať ! 
 

16. Podmienky týkajúce sa realizácie zákazky: 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude  Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný 
uchádzač. 
 

17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.6.2017    
 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit určený na realizáciu zákazky 
verejný obstarávateľ zruší postup verejného obstarávania. 

 
 

        
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 
Ing. Jaroslav Koyš  

starosta obce 
 

V Ladcoch,  09.05.2017 



Príloha č.1 - Výkaz-výmer je v prílohe výzvy na predloženie ponuky podľa nižšieho znázornenia: 

 

 

 

Prílohy 


	Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
	- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy







Hárok1

		CENOVÁ PONUKA 



		Predmet zákazky: 				Kamerovým systémom proti kriminalite                      v obci Ladce



		Identifikačné údaje uchádzača:

		Obchodné meno: 

		Sídlo: 

		IČO: 

		DIČ / IČ DPH: 

		Štatutárny zástupca:

		Telefón:

		e-mail:



		P. č.		Popis		m.j.		množstvo		j. cena		Cena spolu bez DPH

		1		IP kamera 		ks		4.00				0.00

		2		Optický kábel		m		3,800.00				0.00

		3		Montáž optického kábla		m		3,800.00

		4		Optické prvky aktívne - Centrálna jednotka		ks		1.00				0.00

		5		Optické prvky aktívne - Klientský terminátor		ks		4.00				0.00

		6		Passívne prvky optických rozvodov		ks		75.00				0.00

		7		PTZ klávesnica		ks		1.00				0.00

		8		Nahrávacie zariadenie		ks		1.00				0.00

		9		Optické zváracie práce		ks		64.00				0.00

		10		HDD		ks		2.00				0.00

		11		Záložný zdroj 600 VA		ks		4.00				0.00

		12		Záložný zdroj 1 200 VA		ks		1.00				0.00

		13		Router		ks		1.00				0.00

		14		Vodotesná krabica 		ks		4.00				0.00

		15		Kábel pre metalickú časť siete		m		300.00				0.00

		16		Elektoinštalačné práce - Prípojky a zapojenie sieťe 230V		ks		4.00

		17		Ostatný spotrebný materiál		súb		1.00

		18		Montážné a oživovacie práce		hod		48.00

		19		Výkop jám - štartovacie jemy		m3		10.00

		20		Podtláčanie kominikácií		m		28.00

		21		Bezp. projekt		ks		1.00

		22		Školenie obsluhy		hod		2.00				0.00

				Spolu bez DPH		€		0.00

				DPH		€		0.00

				Celkom s DPH		€		0.00





		V ....................................................



		................................ 2017

								potvrdenie zodpovednej osoby
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