Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Kamerový systém v obci Počarová
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Počarová
IČO 30233623

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Počárová 23, 018 15 Počárová, SK
Kontaktná osoba Ladislav Lagín, +421903 148 433, obec@pocarova.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie 2019
realizácie:
Lehota na predkladanie do 26.2.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?drOYw5JZmuyihcQt7fWLxGg

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť Kamerové systémy
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Opis
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
Opis zákazky Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode

so starostom obce.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Kamera IP min.4Mpx kompaktná exteriérová kamera

1

6,000 kus

Min .4Mpx kompaktná kamera s IR led, 1/3" Progresive scan CMOS senzor, objektív min. 4 mm, citlivoť 0,01lux farebne/IR
zapnuté 0 lux, rozlíšenie 2688*1520/2560*1440/15fps, 2304*1296/20fps,1920x1080/30fps, WDR 120dB, H.264, H265, IR cut
filter, 2ks smart IR LED dosah 30-40m, ONVIF, 3D DNR,WDR, HLC, DC12V/PoE, IP 66,montážny box ,napájač POE .
NVR nahrávanie IP 16 kanálov

2

Množstvo

1,000 kus

4K sieťový videozáznamník pre IP kamiery, H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4, vstupný dátový tok 160Mb/s, výstupný dátový
tok 160Mb/s, rozlíšenie max. 8MP, 4K (3840 × 2160)/30Hz, dekódovací výkon 2 kanály 4K alebo 8 kanálov 1080p, 1x Audio I/O,
1x HDMI výstup, 1x VGA výstup, 1x RS232, 1x RS485, alarm IN a alarm out, synchrónne prehrávanie 16 kanálov, duálny
streaming, 4x SATA HDD do 6TB, 2x USB 2.0 a 1x USB 3.0, ovládanie myšou (súčasť balenia), 2x sieť RJ 45
10/100/1000Mbps, 240 VAC,
HDD disky : min.4TB

1,000 kus

3

Spoľahlivý a výkonný 3,5 "pevný disk pre kamerové systémy, kapacita x TB, 128 MB vyrovnávaciu pamäť, vhodný pre
nepretržitú prevádzku, 7200 otáčok za minútu, rozhranie SATA 6 Gb / s, pre použitie kamerových systémoch so záznamom
videa vo vysokom rozlíšení, 1-16 bay NAS, podporuje zapojenie kamier.

4

PC príslušenstvo

1,000 kus

Napájacie zdroje 12V,UPS záložne zdroje ,ochrany prepätia kamier

1,000 celkom

5

• stabilizovaný zdroj pre napájanie CCTV systémov
• efektívna ochrana životného prostredia
• optimalizácia štruktúry CCTV systému
• malé zvlnenie a šum
• stabilnejší video výstupný signál, /jasné obrazy kamier/
• rozbočovač výstupu
• by-pass chrániaci ostatné zariadenia
• ochrana proti prepätiu, prúdová ochrana, ochrana proti skratu
Všetko v rozsahu pre inštaláciu 6 ks kamier.
Montážne krabice ,úchyty ,svorky ,konektory ,konzoly

6

1,000 celkom
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6

P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Technická plechová skriňa umožňuje integráciu prvkov počítačovej, telefónnej, televíznej (RTV, SAT), optickej siete a mnohých
iných teletechnických inštalácií vo verejných budovách a v kolektívnych obytných budovách. Rack skriňa na ukončenie
káblových rozvodov .Konzoly na betónové stĺpy ,svorníky,
Všetko v rozsahu pre inštaláciu 6 ks kamier.
Montážne káble UTP,FTP ,Cyky

7

8

1,000 celkom

FTP kábel Ubiquiti PRO - oproti bežným vonkajším tieneným káblom má vylepšený zemniaci vodič a tým umožnuje
efektívnejšiu ochranu voči ESD (elektrostatickým výbojom) .
AIR GRID s použitím novej InnerFeed technológie predstavuje nový AirGrid rad M revolúciu vo vývoji vonkajších
širokopásmových bezdrôtových zariadení. Integrovaný anténny a rádiový systém prináša cenovo dostupné riešenie. Môžu byť
orientované buď vo vertikálnej alebo horizontálnej polarizácii. Mechanická konštrukcia zaisťuje odolnosť proti poveternostným
vplyvom. Vylepšená RF a Ethernet ESD ochrana proti prepätiu umožňuje dlhšiu prevádzku v najtvrdších podmienkach. Reálna
priepustnosť je 100+ Mb/s až do 30 km. Navyše AirControl aplikácia operátorom umožňuje centrálne spravovať stovky
zariadení.
Všetko v rozsahu pre inštaláciu 6 ks kamier.
Montáž ,oživenie ,školenie obsluhy ,protokoly o odovzdaní .

1,000 celkom

Všetko v rozsahu pre inštaláciu 6 ks kamier.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Technická špecifikácia kamerového systému Pocarova.pdf

Iné
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