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   V Bratislave  12.10.2016 

                                                                                                    MATJ 10145/2016 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky „Výkon technického dozoru „Kamerový systém - kontrola staveniska 

JAMA, 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. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Ing. arch. Alena 

Jánošíková 

02/49 253 379,   

vai.janosikova@banm.sk 
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2. Typ zmluvy:             Služby  – objednávka  

 

 

3. Opis  predmetu zákazky:  

Kamerový systém je určený na kontrolu staveniska pri výstavbe parku JAMA, predpokladaný termín 
montáže je 10/2016 a demontáže 5/2017.  
Kamera 1. Otočná exteriérová kamera IP66, 40x oprický zoom, min. 2Mpx s horizontálnym 
a vertikálnym otáčaním, rozlíšenie min 1920x1080px, LED dosvit 250m, so slotom na SD kartu, a SD 
kartou min. 64GB, pre záznam v prípade výpadku bezdrôtového prepojenia, bude umiestená na 
fasáde budovy kúpaliska v správe STARZ na rohu ulíc Kalinčiakova a Odbojárov.   
Kamera 2. umiestnená v rovnakom mieste ako kamera 1, kompaktná kameru min. 8Mpx s rozlíšením 
8340x2160 so slotom na SD kartu na ktorú sa bude zaznamenávať záznam. (nevyžaduje sa záložný 
zdroj) 
Kamera 3. kompaktná IP kamera min. 8Mpx s rozlíšením 8340x2160 so slotom na SD kartu na ktorú 
sa bude zaznamenávať záznam v prípade výpadku bezdrôtového prepojenia a záložný zdroj. Kamera 
3. bude umiestená na streche administratívnej budovy NTC.  
Zariadenia ku kamerám na NTC a STARZ je možné umiestniť v suchom uzamknutom priestore 
s možnosťou napojenia na elektrickú energiu miestnosti sú vzdialené do 3m od kamery. Vzdialenosť 
medzi kamerami je cca. 220m, medzi kamerami 1 a 3 je potrebné bezdrôtové pripojenie z NTC je 
potrebné bezdrôtové pripojenie do budovy MU BANM na Junáckej ul. cca 550m. Medzi jednotlivými 
bodmi je priama viditeľnosť. Hlavné úložisko záznamu z kamier bude v priestore serverovne z kade sa 
bude šíriť do koncových zariadení v budove MU BANM alebo do mobilných zariadení. Z miesta 
bezdrôtového pripojenia na streche budovy na Junáckej 1, 8poschodie,  je možné viesť kábel 
v inštalačnom kanáli a v podhľadoch s minimálnymi zásahmi do stavby v dĺžke cca. 50m do 
serverovne budovy ktorá sa nachádza na 5 poschodí. Systém bude doplnený o inteligentné funkcie, 
ako možnosť automatického výberu záznamu sledovaných objektov z otočnej kamery a možnosť 
ovládania kamery na diaľku cez softvérové ovládanie, archivácia dát ako fotografický záznam pre 
potreby stavebného denníka. Kamery podporujú inteligentnú video analýzu selekcia osôb a vozidiel.  
 
Zhrnutie: 
1x otočná kamera s SD 64MB 
2x kompaktná kamera s SD 64MB 
Bezdrôtové pripojenie medzi 3 miestami (budova BANM Junácka 1, budova NTC, budova kúpaliska 
STARZ)  
1x Videorekordér – úložisko záznamu min. 4TB 
Ostatný materiál, montáž, inštalácia do koncových zariadení a zaškolenie 
 
V cene je zahrnutá montáž a demontáž kamier v rátane uvedenia miesta montáže do pôvodného 

stavu, zaškolenie pracovníkov a inštruktážny popis, servis a protokolárne odovzdanie demontovaných 

zariadení. Cena demontáže zahŕňa opravu na fasáde po konzolách atd. V cene je zahrnutý výpočet – 

doklad o priemernej mesačnej spotrebe el. energie na prevádzku kamier  pre objekty STARZ a NTC za 

1 mesiac, (na základe výpočtu bude prebiehať fakturácia spotrebovanej el. energie verejnému 

obstarávateľovi ). Demontáž je potrebné na ceniť osobitne, bude uhradená až po realizácii. Je 

potrebná ohliadka miesta inštalácie. 

 

4.     Predpokladané náklady na službu bez DPH: 9 270,- €      

 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: vo.matovic@banm.sk 
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Ako predmet správy treba uviesť ,, „Kamerový systém - JAMA  

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 21.10.2016  do 10:00 hod         

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 15.3.2017 

         5.4      Termín obhliadky:  po dohode s Ing. arch. Alena Jánošíková 02/49 253 379,   

                                      

6. Obchodné podmienky: 

         V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného   

         práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo         

         poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa  

         poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 

         Miesto plnenia  zákazky:  MČ Bratislava – Nové Mesto , katastrálne územie Nové Mesto par.č.  
                                             11280/1, a okolité budovy,  

Lehota plnenia:               do 10 dní od zadania zákazky 

                    

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

         cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako  

         celku a za jednotlivé položky: 

          

   Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre: 

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška DPH 

• celková cena s DPH 

      

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je    

  platcom DPH                     

                    

   fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

 

 

9. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  
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11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom 

zmluvu, uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, 

ktorí sú verejnému obstarávateľovi  a obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných 

konečných užívateľov výhod. 

         Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň, nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo    

         rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby, ktorých finančné zdroje  

         uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo  

         osoby ktorých, 

         technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie  

         technickej  spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov        

         výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

 

 

Príloha:                

1x fotodokumentácia 

 

 

 

           V.r. 

 

JUDr. Jaroslav Matovič

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

  


