OBEC ČIERNY BROD
Obecný úrad
925 08 Čierny Brod 1
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 Čierny Brod
Sídlo:
Obecný úrad, 925 08 Čierny Brod
Kontaktná osoba:
Ing. Pavel Nagy – starosta obce
IČO:
00305880
DIČ:
2021153519
Telefón:
031/7848191
Elektronická pošta:
obecciernybrod@stonline.sk
Internetová adresa:
www.ciernybrod.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Druh zákazky: Práce
3. Názov zákazky:

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v obci Čierny Brod – 2. etapa

4. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je rozšírenie kamerového systému obce Čierny Brod. Navrhované riešenie
musí byť kompatibilné s existujúcim kamerovým systémom.
Požiadavky verejného obstarávateľa na jednotlivé komponenty kamerového systému:
Komponent

IP kamera PTZ

Kamerová licencia
Montážna krabica

Popis
Kompaktná Full HD IP kamera s IR LED presvietením
vhodná aj do exteriéru, senzor Amabarella S233 + Aptima
0330, WDR, dual core, rozlíšenie 2.0 MP / 25 obr./s,
1920*108 pixelov, mechanický ICR filter, servisný RCA
výstup, Micra SD karta, motorzoom autofocus objektív
3.3-12 mm, audio input6output, externé nastavenie
zoom&focus, prechod kábla cez konzolu, napájanie
DC12V/PoE, 17x Super Flux LED (do 40 m), IP66
Softvéru Avigilon Core, verzia 5, pre 4 kamery a 2
klientov s mobilným prístupom
Univerzálna montážna krabica pre typy AKDN, APDN,
AQDN, UDN, UDR

Množstvo

4 ks

4 ks
4 ks

Stĺpový adaptér

Upevnenie kamery na stĺp

4 ks

Switch

Priemyslový switch pre kruhovú topológiu s 2x SFP slot,
3x FE PoE port, 2x DI s podporou vyvážených smykoc, 1x
programovateľný NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/ 1x
RS422 BUS (podpora MIOS modulov, TCP srever, UDP
mode), USB port pre lokálny manažment, redundantný
vstup napájania, jemné prepäťové ochrany, EVENT
MANAGAMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP
klient, 8x IPW atchdog, prevažná teplota -40 - +70 °C,
VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, inštalácia na rovný

1 ks

SFP

SFP

Oceľový rozvádzač

podklad alebo DIN35,
12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC
Small Form factor Pluggable transceivery, 1000 BaseBX
(2G), Tx1310nm//Rx1550nm, MM/SM univerzálny, WDM
(obojsmerná komunikácia po jednom vlákne), rozsah
pracovnej teploty -40 - +70 ˚C, 3,3 V DC, optický konektor
SC/PC.
Small Form factor Pluggable transceivery, 1000 BaseBX
(2G), Tx1550nm//Rx1310nm, MM/SM univerzálny, WDM
(obojsmerná komunikácia po jednom vlákne), rozsah
pracovnej teploty -40 - +70 ˚C, 3,3 V DC, optický konektor
SC/PC.
230V AC, Krytie IP 66, Komponenty rozvádzača:
prepäťová ochrana B+C+D max. 12,5 kVA (10/350μs),
záložný napájací zdroj 230 V AC / 48 V DC – 13,8 V (8A),
48 V (2A) s max. výstupným výkonom 110 W
a nastaviteľným nabíjacím prúdom 1,6A, 2,1A, 3,5A,
5,6A. Istič 4A/C. Optická kazeta pre 12 vlákien, tamper,
2x miesto pre switch 2G/200M, 1x miesto pre záložný
zdroj 28 Ah, 12x PG11

4 ks

4 ks

1 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: 11 102,- Eur bez DPH
6. Miesto uskutočňovania zákazky prác:
Obec Čierny Brod
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: 27.09.2017, 12:00 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 – „Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v obci Čierny Brod – 2. etapa“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: 31.12.2017
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit určený na realizáciu zákazky
verejný obstarávateľ zruší postup verejného obstarávania.
V Čiernom Brode, 19.09.2017

----------------------------------Ing. Pavel Nagy
starosta obce

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

Prílohy

