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1 Prieskum trhu – podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Zz. v znení neskorších predpisov  
Názov predmetu zákazky: „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v obci Vojany“ 
 

 

Prieskum trhu  
(výzva na predkladanie ponuky) 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA (podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o VO):  

 
Úradný názov:  IČO: 
Obec Vojany  00332127 
Poštová adresa: 
Vojany č. 72 
Mesto/obec:  PSČ:  
Vojany  076 72 
Kontaktné miesto:  
Obecný úrad vo Vojanoch, Vojany č. 72 
Kontaktná osoba: E - mail:  
Štefan CZINKE,  ; 

ouv@centrum.sk; 
 

Tel: , Fax: +421 566395234  
Internetová adresa verejného obstarávateľa  (URL):                   www.vojany.sk; 
Druh verejného obstarávateľa:  Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní  
Hlavný predmet činnosti:  Všeobecné verejné služby    

 
 
2.    PREDMET ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY 
2.1 Názov zákazky:  

  „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v obci Vojany“ 
2.2 Druh zákazky: Dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb a prác     
       Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

hlavný slovník: CPV:  35125300-2  Bezpečnostné kamery 
doplnkový slovník:     51314000-6  Inštalácia video zariadení 

51411000-6 Služby na inštalovanie zobrazovacieho vybavenia  
71300000-1 Inžinierske služby 
45310000-3 Elektroinštalačné práce                                

2.3 Miesto dodania predmetu zákazky: katastrálne územie Vojany – viď. Príloha č. 1 
2.4 Na plnenie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo podľa § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 

Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

mailto:ouv@centrum.sk
http://www.vojany.sk/
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3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, MENA A CENY V PONUKE, SPÔSOB URČENIA CENY 

A TRVANIE ZMLUVY  
3.1 Opis predmetu zákazky: 

Jestvujúci – východiskový stav:  V súčasnej dobe používa obec 4 ks otočných PTZ kamier, 
ktoré slúžia na monitorovanie verejných priestranstiev v obci na vytypovaných miestach pri 
obecnom úrade, na križovatke pri kostole, pri škôlke a základnej škole a pri multifunkčnom 
ihrisku so 7 – dňovou automatickou archiváciou kamerového záznamu. Kamery sú v rozlíšení 
PAL s 25 násobným optickým zoom-om, umiestnené na stĺpoch rozvodov nízkeho napätia v 
správe VSD, všetky stĺpy ktoré súvisia s prevádzkovaním kamerového systému(KS) sú v 
bezodplatnom prenájme obce. Po týchto stĺpoch je natiahnutý optický kábel, ktorý slúži na 
komunikáciu kamier a prenos obrazu do záznamového zariadenia, napájanie kamier je 
realizované druhým káblom vedeným súbežne s optickým. Pri každej kamere je umiestnená 
kamerová skrinka, kde je umiestnené istenie zdroja kamery, samotný zdroj kamery a prevodník 
obrazového signálu na optické vlákno. Prenos je realizovaný jedným optickým vláknom pre 
jednu kameru, telemetria kamery je posielaná tým istým vláknom v spätnom kanáli. Na 
obecnom úrade je umiestnený 19“ nástenný rozvádzač, kde je umiestnené istenie kamerového 
systému, záložný zdroj a prevodníky z optiky na obrazový signál. Z tohto rozvádzača je vedený 
obrazový signál z jednotlivých kamier do kancelárie starostu, kde je umiestnené PC so 
záložným zdrojom a dvoma monitormi. V PC je osadená 1 ks digitalizačná karta NV5000 so 
štyrmi  vstupmi pre kamery a obsluhu tejto karty zabezpečuje originálny softvér od spoločnosti 
AverDigi.  
Popis jestvujúcich trás s uvedením počtu vlákien   

trasa počet 
vlákien 

počet už využívaných 
vlákien 

Obecný úrad - križovatka k multifunk. Ihrisku 8 3 
križovatka k multifunk. Ihrisku - stĺp pri multifunk. 
Ihrisku 4 1 
križovatka k multifunk. Ihrisku - križovatka pri kostole 8 2 
 križovatka pri kostole - školský dvor ZŠ + MŠ 4 1 

 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a súvisiacich služieb a prác, ktorého rozsah 
a množstvo spočíva v:    

- dodávke a montáži statických kamier v počte 9 ks s rozlíšením FULL-HD (rozlíšenie 
1920 x 1080 px, exteriérové prevedenie),  

- dodávke a montáži záznamového zariadenia DVR s možnosťou pripojenia  min. 16 
digitálnych a 16   analógových zariadení, 

- dodávke a montáži sieťovej infraštruktúry pre prenos obrazu z novo inštalovaných 
kamier, 

- vypracovanie technickej dokumentácie – návrh riešenia, uvedenie do prevádzky 
vrátane zaškolenia obsluhy kamerového systému      
 

3.2 Mena a ceny uvádzane v ponuke 
3.2.1 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.  
3.2.2 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Zz. o cenách v znení 

neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena je 
stanovená ako cena dohodou zmluvných strán (ďalej len „ zmluvná cena“). 

3.2.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky podľa 
špecifikácie,  ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.  
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3.2.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení:  
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH    
Sadzba DPH a výška DPH 
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

3.2.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.  
 

3.3 Spôsob určenia ceny 
3.3.1 Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách,  

vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná.   
3.3.2 Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých častí uvedených 

v špecifikácii, ktorú je potrebné oceniť.   
3.3.3 Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobne sú rozložené rovnomerne vo všetkých  

čiastkových cenách. 
3.3.4 Prípadné odkazy v špecifikáciách alebo v texte výzvy, uchádzači  môžu navrhnúť ekvivalentné 

výrobky, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v týchto špecifikáciách.  
3.3.5 Cena ponuky musí zahŕňať nepredvídané náklady v rozsahu špecifikovanom v celkovom 

súhrne cien. 
 

3.4 Trvanie zmluvy o dielo a podstatné náležitosti zmluvy o dielo 
3.4.1 Lehota dodania: najneskôr do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 
3.4.2 Podstatné náležitosti zmluvy o dielo: verejný obstarávateľ požaduje na dielo záruku min 2 roky  

od odovzdania a prevzatia diela, na plnenie predmetu zmluvy neposkytuje zálohu ani 
preddavok, za vykonaní dielo zaplatí cenu podľa výsledku verejného obstarávania 
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorú má zhotoviteľ právo vystaviť 
nasledujúci deň po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, splatnosť faktúry je 30 dní 
odo dňa doručenia faktúry na základe podpísaného preberacieho protokolu.    

3.5 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
3.5.1 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu 

zákazky. Termín obhliadky verejný obstarávateľ stanovuje na:  18.07.2013 o 14. hod. so 
stretnutím na obecnom úrade.  

3.5.2 V prípade, ak sa záujemca nezúčastní obhliadky bude to verejný obstarávateľ považovať za 
prejav toho, že  záujemcovi sú poskytnuté podklady ako dostatočné pre spracovanie 
a predloženie ponuky.  
  

4. KOMPLEXNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 
4.1 Ponuku uchádzač predkladá na celý predmet zákazky.  

 
5. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
5.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a zo zdrojov štátneho 

rozpočtu SR.  
5.2 Zálohy ani preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.  

 
6. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
6.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar – scan – kópia 

 
7. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONÚK 
7.1 Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa:   25.07. 2013  do 10:00 hod. 
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7.2 Ponuky budú doručené:  
    - v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené  

„PRIESKUM TRHU – KAMERY“ – NEOTVÁRAŤ  
7.3 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.  
 
8.    OBSAH PONUKY 
8.1. Identifikačné údaje uchádzača  
8.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti  podľa bodu 6. tejto výzvy 
8.3. Cenová ponuka – vyplnený výkaz výmer (príloha č. 2 – špecifikácia predmetu zákazky)  
 
9. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
9.1 Verejný obstarávateľ stanovil spôsob vyhodnocovania ponúk na základe kritéria najnižšej ceny 

(za    
celý predmet zákazky). 

9.2 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je „Najnižšia cena (celková cena za 
predmet zákazky v eurách s DPH)“.  

9.3 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet 
zákazky. 

9.4 Verejný obstarávateľ – komisia vyhodnotí jednotlivé ponuky a určí poradie uchádzačov.  
 

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
10.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný 

obstarávateľ zašle úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom uvedie dôvody 
neprijatia ponuky ako neúspešnej. 

10.2 Úspešný uchádzač na výzvu verejného obstarávateľa predloží návrh zmluvy o dielo podľa § 536 
a násl. Obchodného zákonníka. Podmienky v zmluve o dielo budú dohodnuté v súlade s výzvou 
na predkladanie cenových ponúk a predloženou cenovou ponukou úspešného uchádzača. 

10.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky, predložené 
ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

 
Príloha č. 1: návrh rozmiestnenia bezpečnostných kamier – Obec Vojany  
Príloha č. 2: tabuľka  - špecifikácia predmetu zákazky   
Ak sa v prílohách alebo na inom mieste výzvy na predkladanie ponúk uvádza odkaz na obchodné názvy tovaru, 
výrobku pri odaní tovaru a súvisiacich služieb umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným 
riešením za podmienky vyhovujúc vlastnosťami  resp. technickými parametrami výrobku,, aké sú požadované 
(minimálne na tej úrovni ako sa požadujú alebo kvalitatívne vyššej).  
Pre účely preukázania tejto požiadavky je uchádzač povinný predložiť k ocenenej špecifikácii samostatnú prílohu, 
v ktorej uvedie položku z poskytnutej špecifikácie, požadované parametre položky a parametre navrhovaného 
ekvivalentu k tejto položke.  
 
 
 
 
 
Dátum: 15.07.2013  
 
 
 
 
Výzvu na predkladanie ponúk vypracoval: Ing. Igor Bajužík 

 
Štefan C z i n k e  

starosta obce  
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Príloha č. 2 - špecifikácia predmetu zákazky   

p.č. Názov položky Merná 
jednotka 

Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 
v Eurách 

Cena celkom 
bez DPH v 

Eurách 

1. 

 
Vypracovanie technickej dokumentácie – 
návrh riešenia 
    

Súbor  1 

  

2. 

 
Dodávka a montáž – nové statické 
kamery s rozlíšením Full-HD 
  

Ks  9 

  

3. 

 
Záznamové zariadenie DVR 
s možnosťou pripojenia min. 16 
digitálnych a 16 analógových zariadení 
 

Súbor  1 

  

4. 

 
Sieťová infraštruktúra pre prenos obrazu 
z novoinštalovaných kamier 
 

Súbor  
 

1 
 

  

5. 

 
Dodávka spojovacieho a pomocného 
nosného a elektroinštalačného materiálu 
(káble, lanká, trubky, konzoly, držiaky, 
španováky a pod.) 
 

Súbor  1 

  

6.  

 
Uvedenie do prevádzky  vrátane 
zaškolenia  obsluhy kamerového 
systému 
 

Súbor 1 

  

Cena celkom bez DPH  
DPH – 20 %  
Cena celkom s DPH   
 

 

 

 
 


