
                       

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA NA  PREDLOŽENIE CENOVEJ  PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie  

predmetu zákazky: 
„KAMEROVÝ  SYSTÉM  PRE  MESTSKÚ  POLÍCIU  BYTČA“. 

 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: vo veciach procesu VO - Ing. Dušan Beníček; 041/507 39 14 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

 
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo 

 
3.   Miesto a lehota dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy, v lehote do 30 dni odo   
      dňa podpisu zmluvy.  
 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o dodanie a montáž kamerového systému 
pre potreby Mestskej polície v Bytči, podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky 
uvedenej v tabuľke  č. 1. 
 
Tabuľka č. 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Popis m.j. 
počet 
jed. 

IP kamera HikVision DS2CD2620FI ks 5 

Montážna pätica pre kameru ks 5 

DS1275ZJ držiak na stlp pre komp.kamery ks 5 

NVR - Sieťový rekordér  
16 kanálové NVR - max rozlíšenie až 5 Mpx, šírka vstupného/výstupného pásma 100 / 
80 Mbps, 1x audio OggVorbis vstup/výstup, 1xHDMI, 1x VGA výstup, synchrónne 
prehrávanie 16 kanálov 4CIF / 12 kanálov 720p, 6 kanálov 1080p, Dual stream, 2xHDD 
SATA 4TB, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarmové vstupy / výstupy 4/1, myš, 1x sieť RJ 45 
10/100/1000M, 1xRS485 pre PTZ kamery (80 protokolov), napájanie 12VDC, príkon ≤ 
10W (bez HDD), rozmery 380 x 290 x 45 mm, prac teplote -10°až +55°C, menu v CZ, SK, 
ENG, Client Soft v cene zariadenia 

ks 1 

Zdroj 12V/ 3A pre kamery ks 4 

HDD 2TB WD20PURX Purple 64MB SATAIII IntelliP.3RZ ks 2 

El. kábel CYKY 2x2,5 závesný m 300 



FTP cat5e kábel m 100 

Optická jednotka CALIX T072 4xRJ45 1 Gbps ethernet ks 4 

Montážna krabica 300x400x200 mm (šírka x výška x hĺbka) s úchytom na stĺp ks 4 

Istič 6A + Zásuvka 230V ks 4 

Ostatný spojovací materiál ks 4 

Montáž záznamového zariadenia a základné nastavenie ks 1 

Montáž kamery s objektívom ks 5 

Nastavenie kamery s objektívom ks 5 

Montáž držiakov kamier m 5 

Montáž napájacieho zdroja ks 4 

Oživenie a uvedenie zariadenia do prevádzky hod 10 

Prevádzka dátovej služby lokálneho L2 Gigabit ethernet prepojenia cez optickú 
sieť(vlastná VLAN) na Mestský úrad Bytča - Mestská polícia 

mes 24 

 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa  

7. Podmienky účasti v prieskume trhu: Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ 
odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 
 
 8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 

Por.č.   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom• 100% 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 

a) Dňa 12.5.2017, do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou,  

 alebo osobne na  poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 
c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť 

v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a adresa uchádzača, 
- „Kamerový systém pre Mestskú políciu Bytča“ – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  8.200,00 € bez DPH   
 

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v 
lehote splatnosti 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 



verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  
finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle 
§ 57 ods. 1 a 2  zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 
 
 
V Bytči, dňa: 24.4.2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 
 
 


