
 

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

zákazka, ktorá nie je podlimitná ani nadlimitná 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

na dodanie  tovarov na predmet zákazky pre projekt: 

“DOPLNENIE  KAMEROVÉHO  SYSTÉMU  PRE  MsP  BYTČA“.  

 
Predmet zákazky: „Doplnenie kamerového systému pre MsP Bytča – služba. 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

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

  
2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude objednávka. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je dodávka     
     a doplnenie montáž kamerového systému v nasledovnom rozsahu: 
 

Č.p. Položky, dodávky a montáže Mn. MJ 

 1 IP kamera HikVision DS2CD2T22I8   

  

Vonkajšia kompaktná 2MPx kamera s EXIR prísvitom, Obrazový čip: 1/3" 
CMOS progressive scan, Citlivosť: 0.01 lux @F1.2, AGC zap. 0 lux s IR, 
Objektív: 4mm @ 80° / 6mm @ 72°, Rozlíšenie: 1920x1080, Funkcie: 3D DNR 
/ Digital WDR / BLC / ROI, 4x EXIR LED s dosvitom do 80m, Napájanie: 12 
VDC ± 10% , PoE (802.3af ), Krytie: IP66, Pracovná teplota: -30°C ~ 60°C, 
Rozmery: Ø105 x 300 mm, Hmotnosť: 1200g 

2 ks 

 2 Montážna pätica pre kameru 2 ks 
 3 DS1275ZJ držiak na stlp pre komp.kamery 2 ks 
 4 NVR - Sieťový rekordér 1 ks 
 



 

4 kanálové NVR - max rozlíšenie až 5 Mpx, šírka vstupného/výstupného 
pásma 25 / 80 Mbps, 1x audio OggVorbis vstup/výstup, 1xHDMI, 1x VGA 
výstup, synchrónne prehrávanie 4 kanálov 720p / 2 kanálov 1080p / 1 kanál 
vo väčšom rozlíšení, Dual stream, 1xHDD 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 315 × 230 × 45 mm, prac teplote -10°až +55°C, menu v CZ, SK, ENG, 
Client Soft v cene zariadenia 

  

 5 Zdroj 12V/ 3A pre kamery 1 ks 
 6 HDD 2TB WD20PURX Purple 64MB SATAIII IntelliP.3RZ 1 ks 
 7 El. kábel CYKY 2x2,5 závesný 80 m 
 8 FTP cat5e kábel 85 m 
 9 Optická jednotka 4xRJ45 1 Gbps ethernet* 1 ks 
 10 Optická jednotka 4xRJ45 1 Gbps ethernet 1 ks 
 11 

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

1 ks 

 12 Istič 6A 2 ks 
 13 Ostatný spojovací materiál   
 14 Montáž záznamového zariadenia a základné nastavenie 1 ks 
 15 Montáž kamery s objektívom 2 ks 
 16 Nastavenie kamery s objektívom 2 ks 
 17 Montáž držiakov kamier 2 ks 
 18 Montáž napájacieho zdroja 1 ks 
 19 Oživenie a uvedenie zariadenia do prevádzky 4 hod 
 20 Prevádzka dátovej služby lokálneho L2 Gigabit ethernet prepojenia 

Rázusova(Park)–Mestská polícia BY 

24 mes 

  
 

  
  Cena celkom s DPH  

 
* Alebo ekvivalent 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
 
-   doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ak je uchádzač zapísaný do 
zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 

 
Uvedené doklady bude verejný obstarávateľ požadovať len od víťazného uchádzača pred 
podpisom zmluvy o dielo. 

 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 31.8.2015. do 09. 00  hod., 
b) Ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením hesla predmetu 

zákazky: „Doplnenie kamerového systému pre MsP BYtča“, a s značením 
„Neotvárať“. 

c) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena:  €  (euro), 
d) predpokladaná hodnota predmetu zákazky – 3.000,00 € . 

  
     



7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr 60 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.  
 
8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha v % 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom 70 

2. Kritérium na vyhodnotenie Lehota dodania premetu zákazky (v dňoch) 30 

 
8.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 
predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných 
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre 
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako 
podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej 
ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 

cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená 

v EUR, 

cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR, 

bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

8.2.Lehota dodania predmetu zákazky 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou lehotou na dodanie zákazky 
vyjadrenou v dňoch. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa 
počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú 
cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej 
lehoty dodania predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej lehoty za dodanie predmetu 
obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa 
prideľujú pre uvedené kritérium. (viď bod. 8.1.) 

 
9. 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 
§ 46 zák. č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
 
10. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav  M i n á r č i k 
       primátor mesta 
 

 


