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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov:   Obec Žehra 

Sídlo:   Žehra 104, 053 61 Spišské Vlachy 

IČO:   00329819 

DIČ:   2021331565 

Telefón:                  0904/462321  

Kontaktná osoba:       Mgr. Lenka Seitz 

e-mail:                          lenka.tothova@seitztothova.sk 
 

 

2. Názov predmetu zákazky:  

 

,,Kamerový systém + Vysielačky´´ k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť 

pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´  s kódom ITMS 27120130625. 

 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

Kamerový systém: 

 

Kamerový systém ako nevyhnutná súčasť efektívneho zabezpečovania služieb 

rómskej občianskej hliadky. 

 

IP Kamera: - 5 KS 

Exteriérova kompaktná kamera, Hlavný stream: 1080P@25fps, 720P@25fps, 1,3 

Megapixel, objektív 2,8-11 mm, IRC, IP66, ￠5X36PCS IR LEDdosvit 40m, DC12V a 

PoE, IP66, IR LEDDosvit: 40m, Rozmery: 280(W) x92(H) x80(D)mm, 

 

Sieťový videorekordér: - 1 KS 

Sieťový videorekordér pre správu až 8 IP kamier, kompresia H.264/MJPEG Dual 

Stream, Záznam v reálnom čase 4kamery @720p/8kamier @D1, kompatibilné s 
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hlavnými značkami IP kamier, HDMI/VGA, ONVIF, Prehrávanie všetkých kanálov 

synchronizovane, inteligentné vyhľadávanie, Dual-core CPU, podporuje vzdialené 

nastavenie parametrov kamery vrátane prispôsobenia obrazu, 1x SATA HDD, max. 

kapacita 4TB, 2xUSB, 2.0, Vstavaný web server, aplikácia CMOB pre mobilné telefóny, 

CMS software KVMS, rozmery: 205x205x45mm, hmotnosť: 500g 

 

Switch: - 1 KS 

Switch 8 x 10/100 Mbps, porty 8 s podporou PoE 

 

HDD: 

HDD 1000GB, Pevný disk SATA III, 1000GB, AV - určený pre záznam videa 

 

Monitor: 

Monitor Samsung čiernej farby je vybavený Full HD rozlíšením na ploche 21,5". 

Pripojenie vstupného signálu - štandardný D-Sub konektorom či digitálny HDMI. 

 

Konektory: 

(BNC, chinch, scart, RJ45 – podľa potreby – min. 12 ks) 

 

Inštalačný materiál:  

Kabeláž kamer. systému (sil., kabel, práca) – min – 10 metrov 

Kabeláž kamer. systému (koax,utp,alfa6,práca) – min. 380 metrov 

Lištovanie – min. 40 metrov 

A iný potrebný materiál na montáž kamerového systému – podľa potreby doprava na 

miesto dodávky a montáže 

 

Montáž kamerového systému: 

 

Komplet namontovanie kamerového systému aj všetkých zariadení. 

 

Vysielačky – 4 KS 

 

Vysielačky tvoria nevyhnutnú súčasť práce rómskej občianskej hliadky ako forma 

zefektívnenia ich práce vzhľadom na početnosť rómskej populácie v obci. 
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Vysielačky na komunikáciu občianskej hliadky a koordinátora za účelom zefektívnenia 

ich práce vzhľadom na početnosť rómskej populácie v obci. Ide o 2 ks vysielačiek, 

dosah až do 10 km, displej LCD, zvuk kláves (ON/OFF), vodeodolný (IPX4). 

 

Názov projektu: Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra 

ITMS kód projektu: 27120130625 

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie  

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s 

osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  

Kód výzvy: OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 

 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

 

2 400,00 eur bez DPH (2 880,00 s DPH ) 

 

 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

 

Kritériom bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky (v prípade ak 

uchádzač nie je platiteľom DPH berie sa celková cena) vrátane všetkých nákladov 

súvisiacich s predmetom zákazky (balné, poštovné, poistné, montáž, cestovné a 

pod.). 
 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky, podmienky financovania a lehota na 

predloženie ponúk: 

 

Miesto doručenia tovaru je: Obec Žehra, Žehra 104 , 053 61 Spišské Vlachy 

Termín dodania tovaru - v lehote max. do 60 pracovných dní odo dňa vystavenia 

objednávky kupujúcim.  

Podmienky financovania - bezhotovostný prevod po dodaní tovaru so štrnásť dňovou 

splatnosťou faktúry. 
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7. Lehota dodania zákazky: 

 

01/2015 – 03/2015 

 

 

8. Zdroj finančných prostriedkov 
 

Predmet zákazky bude financovaný pomocou projektu realizovaného 

Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI. 

 
Výzva:   OPZaSI –FSR – 2012/2.1/02 

Názov projektu: Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra  

Kód ITMS:  27120130625 

 

 

9. Komplexnosť dodávky  

 

Uchádzač predloží komplexnú ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

 

10. Oprávnený uchádzač a podmienky účasti  

 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

oprávnená poskytovať obstarávané služby. 

 

 

11. Vyhotovenie, jazyk a obsah ponuky  

 

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.  

 

Platnosť ponuky do 30.09.2015 

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti:  

 

1. Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1 – NÁVRATKA – Cenová ponuka.  
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Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

 výška DPH,  

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

 
2. Kópia dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky (kópia dokladu zo 
živnostenského alebo obchodného registra) 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. Tento doklad sa predkladá ako 

originál s podpisom uchádzača.  

 

 

12. Zmluva 

 
 

Výsledkom vyhodnotenia výzvy bude Zmluva o poskytnutí tovaru uzatvorená podľa § 269 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  Zmluvy 
budú uzatvorená iba s vybranými uchádzačmi. 

 

 

13. Miesto a termín predkladania ponúk  

 

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo poštou na 
priloženom formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. 
 

Lehota   do 18.02.2015  do 13,00 hod. 

 

Miesto predloženia : Mgr. Lenka Seitz, Moyzesova 36, 040 01 Košice 

 

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť doručená v 

uzavretej nepriehľadnej obálke, ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:  

- názov a adresu verejného obstarávateľa  

- obchodné meno a adresu uchádzača  

- označenie: „Výzva – Kamerový systém + vysielačky ´´ 

- označenie: NEOTVÁRAŤ !! 
 

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
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14. Ďalšie informácie: 

 

Po ukončení tohto verejného obstarávanie bude vybraný dodávateľ na dodávku 

obstarávaného tovaru. 

Príloha č.1 tohto listu je Návratka – cenová ponuka v ktorej je potrebné uviesť Vami 
navrhovanú cenu za poskytnuté služby a tovar na uvedený  predmet zákazky a preposlať 
naspäť verejnému obstarávateľovi podľa bodu č. 11 a 13 tejto výzvy. 

 

 

15. Zrušenie súťaže: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani 

jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani 

jednu ponuku, alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám 

určeným podľa § 34 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, 

alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a nebolo 

možné ich predvídať. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice            Mgr. Lenka Seitz 

30.01.2015                   verejný obstarávateľ 

 

Príloha: NÁVRATKA 
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Príloha č. 1 
 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania vyzvaného subjektu, telefón, e - mail 

 
N Á V  R A T K A 

 

Titl 
Mgr. Lenka Seitz  
Moyzesova 36 
 
040 01 Košice 

      
Vec: Výzva o poskytnutie informácii a cenovej ponuky. 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Žehra, Žehra 104 , 053 61 Spišské Vlachy 

Druh zákazky - predmet zákazky:  ,,Kamerový systém + Vysielačky´´ k projektu s názvom: 

,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´ s kódom ITMS 

27120130625. 

 

Návrh ceny predmetu zákazky v rámci prieskumu trhu   

1.1  Návrh ceny predmetu  zákazky:  

P. 

č. 

Popis činnosti, ktoré tvoria 

predmet zákazky 

Názov položky Cena bez 

DPH 

v eur 

Sadzb

a DPH 

v % 

Výška 

DPH 

v eur 

Cena s DPH v eur; 

Cena celkom v eur 

1 

,,Kamerový systém + 
Vysielačky´´ k projektu 
s názvom: ,,Pomáhať a chrániť 
pomocou občianskych hliadok v 
obci Žehra´´  s kódom ITMS 
27120130625. 
 
CENA VRÁTANE  DODÁVKY 
TOVARU. 

Kamery  5 ks 
 20 %   

Sieťový 
videorekordér: - 

1 ks 
 

 20 %   

Switch 1 ks 
 

 20 %   

HDD 1 ks 
 

 20 %   

Monitor 1 ks 
 

 20 %   

Konektory (podľa 
opisu výzvy) 

 

 20 %   



Príloha č. 1 
 

 

Kabeláž kamer. 
Systému – sil. 
kábel (podľa 
opisu výzvy) 

 20 %   

Kabeláž kamer. 
Systému – 

koax,utp,alfa6 
(podľa opisu 

výzvy) 

 20 %   

Lištovanie (podľa 
opisu výzvy) 

 20 %   

Iný potrebný 
materiál montáž 

kamerového 
systému (podľa 

potreby) 

 20 %   

Doprava na 
miesto dodávky 

a montáže (podľa 
potreby) 

 

 20 %   

Montáž 
kamerového 

systému (podľa 
potreby) 

 

 20 %   

Vysielačky 4 ks 
 

 20 %   

SPOLU   20 %   

NIE SOM PLATCA DPH / SOM PLATCOM DPH  ⃰ 

⃰ nehodiace sa preškrtnúť 
 
 

Dátum:  
 
 
 
 

........................................................................................... 
                                                       obchodné meno vyzvaného subjektu a podpis štatutárneho zástupcu 2)

 

2 Tento dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom vyzvaného subjektu alebo ním písomne 

splnomocneným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene vyzvaného subjektu v záväzkových vzťahoch. 

 


