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   V Bratislave  24.11.2016 

                                                                                                      MATJ 11224/2016 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky Obstaranie kamerového systému pre MÚ BANM, Junácka 1,  Bratislava, 

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 zasiela 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:          Mgr. Tibor Csomor 
 
    

0907 977 158,   

sprava.csomor@banm.sk 

 

 

 

 

 

2. Typ zmluvy:             Tovary a služby – zmluva o dielo 
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3. Opis  predmetu zákazky:  

Kamerový systém  
− so záznamom na minimálne 14 dní, 
− postavený na IP technológii kamier, 
− NVR 32 kanálový záznam, 
− vlastná štruktúrovaná rýchla sieť, 
− PoE napájanie, 
− diskové pole najmenej 20 TB HDD,  
− vlastný záložný zdroj,  
− prístup, sledovanie a prehľadávanie z určených zariadení definovaných MAC adresou, 
− šifrovanie prístupu vlastným SSL certifikátom a heslom, 
− záznam videosekvencií na jednom mieste (serverovňa v budove miestneho úradu), 
− aplikácia na prezeranie nezávislá na platforme OS Windows. 

 
Súčasťou predmetu zákazky: 

− návrh riešenia, 
− schémy zapojenia,  
− dodávka zariadení a technológie, 
− montáž a inštalácia zariadení, 
− inštalácia siete a sieťových prvkov, 
− servis do 24 hodín, 
− záručný servis na dobu 36 mesiacov, 
− bezplatný upgrade softvérových aplikácií počas 36 mesiacov, užívateľská podpora 

 
Rozmiestnenie a počet kamier na adrese Junácka 1, Bratislava 
 
Exteriérové kamery: 

1. Vchod do garáží 
2. zadná časť budovy 
3. hlavný vchod, pred budovou 
4. ľavá časť parkoviska pred budovou 
5. pravá časť parkoviska pred budovou 
6. otočná kamera na vstupe do budovy 
7. otočná kamera na zadnej strane budovy 
 

Interiérové kamery: 
1. suterén – garáže 
2. dochádzkový terminál – výťahy prízemie 
3. podateľňa 
4. vrátnica 
5. vestibul – vstupná hala 
6. vchod na sekretariát starostu 
7. vchod do jedálne 
 

Požiadavky: 
1. pasívne sledovanie všetkých pohľadov kamier v miestnosti informátora – vrátnika bez 

administrátorských práv vrátane dodania monitoru s uhlopriečkou 24″ v počte 2 ks,  
2. dodanie pracovnej stanice určenej na editovanie a prehľadávanie záznamov, ktorá bude 

umiestnená mimo priestoru vrátnice vrátane dodania monitoru s uhlopriečkou 24″ v počte 1 
ks. 



 3 

 
Exteriérové kamery: 
4MPx IP kamera, motorický zoom objektív, ktorý uľahčí optimálne nastavenie pozorovanej scény, 
automatické zaostrenie,  podporné funkcie pre lepšiu kvalitu obrazu ako sú: WDR, BLC, AWB, SNF, 
NF, AGC, BRF, 3DNR. Funkčné filtre video-analýzy kamery Motion (zaznamenanie pohybu), Hooded 
(zakrytie kamery), Activity (aktivácia činnosťou), Congestion (prekročenie línie), Counterflow 
(sledovanie smeru), Tripwire (alarm prerušením línie). Podpora SNMP a HTTPS konfigurácie, SSH 
prístupu, IEEE 802.1x autentifikáciu -  EAP-MD5 a EAP-TLS. Podpora pre microSDHC min. do 32GB. 
Rozdelene licencie pre video a analýzy. PoE napájanie. IP67. 
 
Interiérové kamery: 
4MPx IP kamera, motorický zoom objektív, ktorý uľahčí optimálne nastavenie pozorovanej scény, 
automatické zaostrenie,  podporné funkcie pre lepšiu kvalitu obrazu ako sú: WDR, BLC, AWB, SNF, 
NF, AGC, BRF, 3DNR. Funkčné filtre video-analýzy kamery Motion (zaznamenie pohybu), Hooded 
(zakrytie kamery), Activity (aktivácia činnosťou), Congestion (prekročenie línie), Counterflow 
(sledovanie smeru), Tripwire (alarm prerušením línie). Podpora SNMP a HTTPS konfigurácie, SSH 
prístupu, IEEE 802.1x autentifikáciu -  EAP-MD5 a EAP-TLS. Podpora pre microSDHC min do 32GB. 
Rozdelene licencie pre video a analýzy. PoE napájanie. IP66. 
 
Sieťový videorekordér: 
Záznamové zariadenia pre IP kamery, vnútorné úložisko o minimálnej kapacite 20 TB. Možnosť 
nahrávania audio a video stopy. Uzamknuteľný ovládací panel.  
 
Technické požiadavky na predmet zákazky musí spĺňať porovnateľné alebo lepšie parametre ako 

uvádzame. 

Je potrebná ohliadka miesta inštalácie. 

 

 

4.     Predpokladané náklady na službu bez DPH: 15 833,-€       

 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: vo.matovic@banm.sk 

Ako predmet správy treba uviesť ,, Kamerový systému úradu,,  

          Termín obhliadky:  po dohode s  
                                     Mgr. Tibor Csomor,  0907 977 158, sprava.csomor@banm.sk         
         5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 8.12.2016  do 10:00 hod         

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.3.2017 

                                      

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:  Junácka 1, Bratislava 
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Lehota plnenia: podľa priloženej ZoD                      

                    

 

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                     

            

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

          

   Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

 

10. 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. 

 

11. 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.  

 

 

Príloha: 1x zmluva o dielo 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r. 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

 


