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IČO: 00332089    
DIČ:  2020730613        
Číselný kód obce: 543900 

                           
    
 
 
 
 
 
   
 
Váš list číslo/zo dňa           Naše číslo      Vybavuje/linka                                  Veľký Horeš                                                                          
                                202/2019-010     PaedDr Zoltán Pál                                   04.11.2019  
                                                                    Tel.:056/  6397209 
                                                         Mob.: 0918 727300          
 
 

Vec:   Výzva na predloženie ponuky - zákazka podľa § 117 ZVO 

Výzva na predkladanie ponúk sa vyhlasuje / zadáva pre: zákazku s nízkou hodnotou 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: §7 odsek 1 písm. b) ZVO 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Obec Veľký Horeš 
Poštová adresa Družstevná 333/2 

076 52 Veľký Horeš 
IČO 00332089 
Kontaktná osoba za obec PaedDr. Zoltán Pál, starosta 

Obec Veľký Horeš je verejným obstarávateľom podľa § 7 
ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 

tel. č.  056 6397 209 
e. mail   velkyhores@gmail.com  

 
2. Názov zákazky:   
Rozšírenie kamerového systému v obci Veľký Horeš 
3. Druh zákazky:  tovary, služby,  
UPOZORNENIE: 
Ocenený výkaz výmer- rozpočet zákazky s kalkuláciou ceny- vyplnený výkaz výmer všetkých objektov podľa 
jednotlivých položiek v tlačenej forme potvrdený oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (jednotkové 
a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miest), všetky položky Výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin 
množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta, uchádzač musí vyplniť výkaz 
výmer v plnom rozsahu, žiadna z položiek nesmie byť nulová. 

PLUSNET s.r.o. 
 Hlavná 73 
07633 Slovenské Nové Mesto,  
 

mailto:velkyhores@gmail.com
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Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu výmer (jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 €) a zároveň sa 
zakazuje výkaz výmer akokoľvek pozmeňovať (poradie položiek, vkladanie dodatočných položiek a pod.), okrem 
prípadného zvýrazneného doplnenia textu položiek, v ktorých uchádzač použije ekvivalent výrobku, materiálu(s 
rovnakými alebo lepšími výkonnostnými a funkčnými požiadavkami) a pod.. Pre spracovanie ponuky a ocenenie 
uchádzačmi je priložený výkaz výmer záväzný.  
 
4. Opis predmetu  zákazky  

Predmetom  zákazky je dodávka,  inštalácia -  rozšírenia kamerového systému a 
 uvedenie do prevádzky pre obec Veľký Horeš.  
 
5. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 
Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a 
obrazu 

32330000-5 

Bezpečnostné kamery 35125300-2 
Inštalácia komunikačných zariadení 51300000-5 
 
6. NUTS kód 
SK042 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky  max. do   6.400,00 EUR s DPH:    
 
8. Miesto  a termín dodania tovaru a služby:   

Obec Veľký Horeš,  do 30.12.2019 

9. Technická  špecifikácia predmetu zákazky 
  Viď. priložený technický popis a výkaz výmer(zadanie) 
 

10. Rozdelenie predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celú zákazku.  
 
11. Možnosť predloženia variantných riešení 

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 
 
12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 

12.1 Uchádzač predloží ponuku poštou resp. osobne na poštovú adresu:  Obecný úrad 
Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš.  Na obálku je potrebné uviesť:  
„Rozšírenie kamerového systému v Obci Veľký Horeš“ neotvárať! 
12.2  Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom 
 jazyku (t.j. v slovenskom jazyku).  
12.3  Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópie dokladu o oprávnení poskytovať 
 plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo 
 verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri,  postačuje, ak uchádzač vo 
 svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu.   
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12.4  Cena bude  stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 
 neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
 NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.   
12.5  Uchádzač predloží ocenený výkaz výmer (v prílohe tejto Výzvy)  Príloha č. 1  
12.6 Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s Kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č. 1 
tejto Výzvy, potvrdenú osobou oprávnenou konať za uchádzača. Ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) 
bude realizovať zákazku na základe zmluvy o dielo.   

 
13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: osobne do 13.11.2019 do 10,00hod.        
          
14. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 6 mesiacov  
 
15. Obsah ponuky : 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe: 

- cenovú ponuku na predmet obstarávania,  vypracovanú podľa priloženého zadania – 
výkazu výmer a podpísanú  osobou oprávnenou konať za uchádzača  

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v odvetví, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky.  
 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

  
17. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:   
Zmluva o dielo  uzavretá v zmysle  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov na dobu určitú 
 
18. Trvanie zmluvy:  do 4 mesiacov od zadania zákazky  
      
19. Minimálne obchodné a zmluvné podmienky: 

Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.  
Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe riadne vystavenej 
faktúry. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi pre daňové 
doklady. 
Splatnosť faktúry bude 14 dní od vystavenia faktúry. 
Dodávateľ je povinný strpieť počas realizácie projektu kontrolu zo strany poskytovateľa 
dotácie, a zaväzuje sa poskytnúť poskytovateľovi dotácie, alebo inému oprávnenému orgánu 
plnú súčinnosť potrebnú na výkon kontroly. 
Prílohou zmluvy o dielo bude podrobný rozpočet vykonaných prác vypracovaný v rozsahu 
priloženého zadania. 
 
20. Ďalšie informácie  
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20.1. Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov. 

20.2. Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zaslaný úspešnému uchádzačovi a 
neúspešným uchádzačom do 2 pracovných dní odo dňa lehoty na predkladanie 
cenových ponúk podľa bodu 13 tejto výzvy.  

20.3. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ak táto zmluva nebude 
v rozpore  s výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom a ktorý poskytne 
na jej uzavretie riadnu súčinnosť. 

20.4. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak: 
− ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 

20.5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, 
za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od 
verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.  

20.6. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z procesu verejného obstarávania, ak uchádzač: 
− nesplní podmienky účasti, 
− nepredloží požadované doklady alebo informácie, alebo poskytne nepravdivé 

informácie,  
− nevypracoval cenovú ponuku podľa tejto výzvy. 

 
 
 
 
Prílohy: 

- Technický popis 
- Zadanie - výkaz výmer 
- Rozmiestnenie kamier 

 
Vo Veľkom Horeši,   dňa 04.11.2019    
 
 

             
 
           PaedDr. Zoltán Pál 
                  Starosta 
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„ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU  

V OBCI VEĽKÝ HOREŠ “  
 

Obsah: 

1. Technický popis         5 

2. Popis kamerového systému        6 

3. Rozpočet           6 

3.1. Dodávka zariadenia kamerového systému    6  

3.2. Montáž zariadenia kamerového systému    6  

3.3. Dodávka inštalačného materiálu kamerového systému  7 

3.4. Montáž inštalačného materiálu kamerového systému 7  

3.5. Vedľajšie rozpočtové náklady kamerového systému   7  

3.6. Rekapitulácia nákladov kamerového systému   7 

 3.7. Rozmiestnenie kamier       8 
 
 
 
 

Dátum: 04.11.2019                 Spracoval: PaedDr. Zoltán Pál  

 
1. Technický popis 

V rámci projektu prevencie kriminality získané finančné prostriedky súvisiace 

so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch 

chceme využiť na rozšírenie kamerového systému. Obec disponuje hnuteľným aj 

nehnuteľným majetkom, ktorý chce monitorovať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu 

majetku a tým k zníženiu kriminality v našej obci.  

Navrhovaný kamerový systém pozostáva z osadenia pevných (statických) 

kamier na vytypovaných miestach v obci. V obci navrhujeme 3ks statických kamier. 

Návrh umiestnenia kamier je znázornený v - Prílohe  – Umiestnenie kamier. Ich 

poloha a rozmiestnenie vychádza z najvhodnejšej polohy vzhľadom na členitosť obce 

tak, aby pokryli miesta s najväčšou pravdepodobnosťou výskytu  časť obce a 

súčasne sledovali hlavné komunikačné cesty. Digitálny záznamník bude uložený v 

zabezpečenej miestnosti na obecnom úrade v racku. Káblové rozvody sa budú 
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realizovať závesným optickým káblom na obecných podperných bodoch a pripájať na 

existujúcu optickú sieť. 

 

2. Popis kamerového systému 

Na kamerový systém uvažujeme použiť IP kamery s vysokou citlivosťou a IR 

prisvietením, ktoré sa vyznačujú vysokou citlivosťou a schopnosťou zobraziť výborný 

obraz aj za nepriaznivých svetelných podmienok. K tomuto účelu má kamera 

niekoľko špeciálnych obvodov. Videosignál z kamier bude privedený k riadiacemu a 

záznamovému digitálnemu centru optickým káblom. Digitálny záznamník 

zabezpečuje záznam obrazu z kamier a umožní obsluhe tento záznam analyzovať 

priamo na mieste. Pre záznam a archiváciu bude využitý existujúci digitálny 

záznamník s dostatočnou pamäťou ( HDD diskom ) – so záznamom na max. 15 

kalendárnych dní. 

Digitálny záznamník umožňuje vyhľadávať v zázname podľa času, dátumu, 

alarmovej udalosti (pohyb pred kamerou) a podľa pohybu spätne v zázname.  

 

 ZADANIE  - Výkaz výmer   

 Stavba: Rozšírenie kamerového systému v obci Veľký Horeš         

 Miesto: Veľký Horeš         

 Časť: Kamerový systém (CCTV)         

 Objednávateľ: Obec Veľký Horeš   Spracoval:      

 Dodávateľ:     Dátum:     

     
   Kód položky Názov Počet Cena za m.j. Spolu 

        € € 
 

 Dodávka zariadenia CCTV     0,00 € 
 

   
Vonkajšia 4Mpx kompaktná IP kamera s IR prísvitom, dosah 40-50m, 
DC12V/PoE, vstavaný objektív 4mm, prac teplota -30° až +60°C, IP66. 3 ks                           -   €  

 
   PoE injektor 3  ks                           -   €  

 
   Montážna pätica na káble a konektory 3  ks                           -   €  

 
   Adaptér na uchytenie držiakov 3  ks                           -   €  

 
   Switch 16 port. 1  ks                           -   €  

    Distribučný box  3  ks                           -   €  
    Singlemode adaptér 24 ks                           -   €  
    Pigtail singlemode OS2 (9/125µm), 2m 24 ks                           -   €  
    Držiak pre zvary do distribučného boxu 3 ks                           -   €  
    Ochrana zvaru 1 sub                           -   €  
    Patch kábel Duplex SC-SC 12 ks                           -   €  
    1 kanálový single mód video vysielač, obojsmerná data 3 ks                           -   €  
    1 kanálový single mód video prijímač, obojsmerná data 3 ks                           -   €  
 

       
 Montáž zariadenia CCTV     0,00 € 

    Montáž konzoly na stenu do výšky nad 3 m,nosnosti do 10 kg 3  ks    - €  
    Montáž kamery, zapojenie prívodov, preskúšanie 3  ks    - €  
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   Montáž vysielača a prijímača, montáž vodičov, nastavenie 6  ks    - €  
 

   Montáž zdroja, pripojenie, prekúšanie, nastavenie, pripevnenie, 
prepojenie 3  ks    - €  

    Zváranie/merani optiky 1  sub    - €  
    Vyhotovenie meracieho protokolu 1  sub    - €  
 

   Uved. Rozvodu do chodu, prepoj. Zariadenia, preverenie a premeranie 3 ks    - €  

    Nastavenie pohladu kamery, naprogramovanie kamery 3 ks    - €  
 

   Uvedenie zariadenia do prevádzky, inštalácia klienta, zaškolenie 
obsluhy 1  sub    - €  

 
       
 Dodávka inštalačného materiálu     0,00 € 

    Závesný optický kábel  550 m   0,00 € 
 

   Uchyt. opt. kábla+ Bandimex 22  
sub   0,00 € 

    CYKY 3x2,5 závesný 200 m   0,00 € 
    Žlab PVC, pevná rúrka 20 m   0,00 € 
 

   
Rozvádzač pre kameru s výzbrojou (prepäťová ochrana DA-275DF, 
prúdový chránič PF12-B10, El. zásuvka 230V, zámok a pod.) 2  ks   0,00 € 

 
   Pomocný inštalačný materiál (skrutky, hmoždinky, konektory, kryty 

konektorov, bandimex páska, patch káble a pod. a pod.) 1 sub   0,00 € 

 
       
 Montáž inštalačného materiálu     0,00 € 

 
   vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 750  

m   0,00 € 

 
   Káble slaboprúdové do 7 mm, vo výškach nad 3 m 550  

m   0,00 € 

 
   Káble silnoprúdové v lištách 200  

m   0,00 € 

 
   Montáž elektroinštalačnej lišty na povrchu,bez vodičov,murárskych prác 

a bez krabíc 20 m   0,00 € 

    Inštalácia rozvádzača pre kameru 2 ks   0,00 € 
 

   Osadenie výbavy do rozvádzača, zapojenie, uvedenie do prevdázky 2 ks   0,00 € 

    Montáž kotiev na stĺp 22 ks   0,00 € 
 

        Vedľajšie rozpočtové náklady     0,00 € 
    Plošina  1 sub   0,00 € 
    Doprava 1 sub   0,00 € 
    Podiel pridružených výkonov  1 sub   0,00 € 
    Podružný materiál 1 sub   0,00 € 
    Inžinierská činnosť 1 sub   0,00 € 
  

  
       

  
Rekapitulácia rozpočtu 

   
 

      
 

       

 
DODÁVKA ZARIADENIA bez DPH     0,00 €  

 
MONTÁŽ ZARIADENIA bez DPH     0,00 €  

 
DODÁVKA INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH     0,00 €  

 
MONTÁŽ INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH     0,00 €  

 
Vedľajšie rozpočtové náklady bez DPH     0,00 €  

 
SPOLU bez DPH     0,00 €  

 
DPH 20%     0,00 €  

 
SPOLU s DPH     0,00 €  
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Príloha – Umiestnenie kamier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky: 
  
 
 
                         - Navrhované kamery    
 
 
                                - Navrhovaná káblová trasa  
    

                - Existujúca káblová trasa       
 


