
Prieskum trhu
požiadavka na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podl'a § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Verejný obstarávatel': Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves
IČO: 00305219
JUDr. Boris Šimkovič
0948550050
urad0)zahorskaves.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:

Predmet zákazky: Zákazka na poskytnutie služby

Názov predmetu zákazky: Kamerový systém v obci

Stručný opis predmetu zákazky:

Všeobecná špecifikácia dodaného diela:
Nepretržitý 24 hodinový monitoring sledovaných lokalít je zabezpečený záznamom
kamerového servera modulárnej koncepcie s možnost'ou HW a SW upgradu s príslušným
softvérom v zmysle špecifikácií novej vyhlášky Ministerstva vnútra zo dňa 8.10. 2014
o kamerových systémoch. Jedným z bodov výberového konania pre kamerový systém je
požiadavka školení a zácviku poverených pracovníkov dodávatel'skou firmou, ktorá musí
splňovat' podmienky na prevádzkovanie technickej služby v rozsahu činnosti podl'a § 7 ods. l
zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.
Práca so záznamami kamerového systému je plne automatizovaná a kontrolovaná v zmysle
príslušných smerníc, nakoľko požadujeme aby na tieto účely bol použitý riadiaci softvér, ktorý
všetky dané kritéria plne splňuje a je odporučený a schválený Ministerstvom
vnútra, Policajným zborom SR a má referencie s praktického nasadenia v rámci obecných
kamerových systémov.
Hardvérová špecifikácia diela:
Kamery typu lP riešenia, nie analógového. Kamery otočné antivandal, spÍňajúce normy
IP65/66. Žiadame zvýšenú citlivost' snímania 0,005 - 0,0005 lux aj za zhoršených svetelných
podmienok najmä v noci IR dosvit do 120 - 140 m. S kvalitným optickým objektívom 30x
optický zoom a kvalitným ostrým video záznamom s rozlíšením od 3 Mpix a viditeľnost'ou za
zlých podmienok (hlavne v noci). Kamery kompatibilné s modulárnym (do budúcnosti
rozšíriteľnýrn) riadiacim centrom založenom na báze PC riešenia. Všetko v zmysle technických
parametrov a špecifikácií novej vyhlášky Ministerstva vnútra zo dňa 8.10.2014 o kamerových
systémoch.



Lokalizácia diela:
Kamery budú 3x otočné podľa vyššie uvedených požiadaviek. Jedna pred budovou Obecného
úradu so snímaním budovy obecného úradu, obidvoch smerov cesty. Druhá otočná na
križovatke pred cintorínom a tretia otočná kamera bude na Hlavnej ulici na budove 21BJ so
snímaním obidvoch ciest a priľahlých verejných priestranstiev.

Predpokladaná hodnota zákazky: 11 300,00 € s DPH

Termíny:

Oznámenie zverejnené dňa: 15.06.2016

Cenové ponuky prosíme doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184,90065 Záhorská Ves, obálku označiť "NEOTV ÁRAŤ",
označiť heslo zákazky "Kamerový systém v obci"

Obálku je potrebné doručiť do: 27.06.2016

Výsledok zadania zákazky:

Objednávka-termín ukončenia prác do 30.09.2016
Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH: ÁNO
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka: Cena predmetu zákazky - najnižšia cena s DPH

Vyhlásenie: Týmto vyhlasujem, že zadanie zákazky bude realizované v súlade s princípmi
transparentnosti, nediskriminácie, hospodárnosti a efektívnosti.

V Záhorskej Vsi, dňa 15.06.2016

r. oris Šimkovič
tarosta obce
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