VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke s nízkou hodnotou podľa ust. § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
na predmet zákazky:
„BEZPEČNOSTNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
Štát:
IČO:
DIČ:
URL:
Profil:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Slovenská republika
00 603 392
20 20 91 91 09
www.devinskanovaves.sk
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6559
Dárius Krajčír- starosta
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK31 0200 0000 0000 0162 4042
SUBASKBX
Mgr. Martin Garaj, PhD.
+421 907 956 210
obstaravanie@verejneobstaravania.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
BEZPEČNOSTNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
2.2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky je dodanie bezpečnostného kamerového systému s montážou a
uskutočnením nevyhnutných stavebných prác potrebných pre inštaláciu vrátane vybudovania
dohľadového centra a to podľa špecifikácii, ktoré sú bližšie uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu
zákazky (ďalej len „Opis predmetu zákazky“).
2.3. Požadovaný rozsah plnenia:
Rozsah plnenia je uvedený v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky
3.1. Miesto vykonania predmetu zákazky:
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky nie je nevyhnutná, ale je možná. Je povinnosťou
uchádzača, aby vykonal všetky potrebné úkony pre získanie všetkých informácií, ktoré sú potrebné
pre vypracovanie ponuky a zhotovenie diela v prípade, že bude uchádzač v tomto verejnom
obstarávaní úspešný. Skutočnosť, že uchádzač sa dostatočne neoboznámi s podmienkami verejného
obstarávania, ho nezbavuje záväzkov a povinností, za ktoré bude v priebehu platnosti zmluvy
zodpovedný.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
Záujemca si môže dohodnúť obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky na kontaktnom
mieste verejného obstarávateľa.
3.2. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, t.j. do vykonania diela.
4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet max. vo výške 58 333,33 € bez DPH.
5. Zmluva
5.1
Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva o dodávke a montáži bezpečnostného
kamerového systému uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
5.2
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy a v editovateľnej podobe je možné si ju vyžiadať
od kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy.
6.

Príprava a obsah ponuky

6.1

Vyhotovenie ponuky
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu.
Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v
slovenskom jazyku.
Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli.

Mena a ceny uvádzané v ponuke
6.2.1

6.2.2
6.2.3

Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností,
výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením
svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie
zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu
zákazky.
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH, DPH a v EUR
s DPH.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v
EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

6.2.4
6.3

Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého
obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.

Obsah ponuky
6.3.1

6.3.2

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty podľa bodov 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4. a 6.3.5. tejto Výzvy, vo forme uvedenej v
tejto Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je
oprávnený meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú
súčasťou tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť
podľa požiadaviek uvedených v tejto Výzve.
Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:

a) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia uvedené nižšie:
a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré
mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
d) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať.
b) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) podľa písm. a) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky nie starším ako
tri mesiace,
b) podľa písm. b), c) a d) doloženým čestným vyhlásením.
c) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva
niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
d) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže
ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
e) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti
osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania
predkladať vyššie uvedené doklady na preukázanie osobného postavenia.
f) Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo

verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
g) Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia
overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač
nepredložil vyššie uvedené doklady alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise
podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
6.3.3
6.3.4

6.3.5

Vyhlásenia uchádzača
Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy.
Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky, špecifikovaného v tejto Výzve a súčasne v
súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve v predpísanej štruktúre: Návrh na plnenie
kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy. Návrh na plnenie kritéria tvorí prílohu č. 3
tejto Výzvy a v editovateľnej podobe je možné si ho vyžiadať od kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy. Uchádzač priloží k Návrhu na
plnenie kritéria ním spracovaný a ocenený Výkaz výmer s jednotkovými cenami každej
položky.
Úplne vyplnenú Zmluvu o dielo podpísanú oprávnenou osobou konajúcou za uchádzača.
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy a v editovateľnej podobe je možné si ju
vyžiadať od kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy.

7. Podmienky predkladania cenovej ponuky
7.1 Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie
ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.
7.2 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva tovar,
uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje požadovanú službu. Ak ponuku predloží fyzická
osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku,
nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu
ponuku.
Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo
hnutie, nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude
možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.
7.3 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
7.3.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 26.02.2019 do 9. hod.
miestneho času.
7.3.2 Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu sídla
verejného obstarávateľa.
7.3.3 V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku v lehote na predkladanie
ponúk do podateľne na adresu sídla verejného obstarávateľa.
7.3.4 Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti
záujemcovi neotvorená.

7.3.5

Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na
predkladanie ponúk.
7.4 Lehota viazanosti cenovej ponuky
7.4.1 Lehotu viazanosti ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 30.06.2019.
7.4.2 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
7.5 Označenie obálky ponuky
Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale
ponuky treba uviesť nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača,
- označenie „cenová ponuka – neotvárať“,
- označenie „BEZPEČNOSTNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM“
8. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov
8.1 Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH (celková cena).
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.
8.2 Oznámenie výsledkov
Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku
posúdenia ním predloženej ponuky.
8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
9. Obchodné podmienky
Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe
Zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy.
V Devínskej Novej Vsi dňa 15.02.2019.
Prílohy:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Formulár Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 4: Zmluva o dielo
....................................................
Dárius Krajčír
starosta

Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Výkaz výmer

Príloha č. 2
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto vyhlasuje, že
je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „BEZPEČNOSTNÝ KAMEROVÝ
SYSTÉM“, ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač
na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ

Príloha č. 3
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Obchodné meno uchádzača:1
Adresa sídla uchádzača:
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:
Číslo telefónu kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Cena
bez
DPH

DPH

Cena s
DPH

Celková zmluvná cena za predmet zákazky spolu (EUR)

.................
EUR

.................
EUR

.................
EUR

Cena za 1 osobohodinu mimozáručného a pozáručného servisu
(EUR)

.................
EUR

.................
EUR

.................
EUR

Cestovné náhrady za 1 km mimozáručného a pozáručného
výjazdu (EUR)

.................
EUR

.................
EUR

.................
EUR

Kritérium

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným
obstarávateľom: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves na predmet zákazky:
„BEZPEČNOSTNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM“.
Uchádzač priloží k Návrhu na plnenie kritéria ocenený Výkaz výmer s jednotkovými cenami
každej položky.
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie
ponúk.
V......................... dňa ...
Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:

................................................
meno a priezvisko, funkcia2

V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.

1

Príloha č. 4

ZMLUVA O DODÁVKE A MONTÁŽI
BEZPEČNOSTNÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v spojení s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami
1. Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie :
IBAN :
SWIFT kód:

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
00 603 392
20 20 91 91 09
Dárius Krajčír - starosta
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK31 0200 0000 0000 0162 4042
SUBASKBX

2. Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT kód:
Článok I.
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vykonať dielo, ktoré spočíva
v dodaní, zabezpečení, montáži a uvedení do prevádzky bezpečnostného kamerového systému
a dohľadového centra.

2

Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových
vzťahoch.

2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie bezpečnostný kamerový systém a dohľadové centrum,
pričom presná špecifikácia bezpečnostného kamerového systému a dohľadového centra
tvoriaceho predmet tejto zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Špecifikácia bezpečnostného
kamerového systému a ceny bezpečnostného kamerového systému, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej
len „ dielo“).
3. Dielo bude slúžiť na monitorovanie bezpečnosti objektov a verejných priestorov objednávateľa
bližšie špecifikovaných v objednávke objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude dodávku diela v zmysle tejto zmluvy poskytovať
objednávateľovi v súlade s touto zmluvou na základe písomnej objednávky objednávateľa
doručenej zhotoviteľovi písomne na adresu miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu ............................., v ktorej objednávateľ presne špecifikuje
predmet diela, dátum začatia prác a ukončenia prác, cenu diela a uvedie adresu
objektu/verejného priestoru, v ktorom majú byť jednotlivé časti diela dodané v zmysle tejto
zmluvy. Zhotoviteľ túto objednávku objednávateľa potvrdí do 24 hodín od doručenia/obdržania
objednávateľovi telefonicky na t. č. ............................., čím sa objednávka stáva záväznou a súčasne
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, a to na
základe objednávky objednávateľa vypracovanej v súlade s bodom 4 tohto článku, pri dodržaní
ňou určených kvalitatívnych a technických podmienok a v termínoch dohodnutých zmluvnými
stranami v objednávke.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi za riadne, včasne a v súlade s technickou špecifikáciou
vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok II.
Vyhlásenie zhotoviteľa
Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je v plnom rozsahu oprávnený plniť predmet tejto
zmluvy.

Článok III.
Miesto plnenia
1. Miestom dodania (plnenia) v zmysle tejto zmluvy je sídlo objednávateľa a ďalšie objekty/verejné
priestory objednávateľa uvedené na objednávke objednávateľa vystavenej zhotoviteľovi
v súlade s čl. II, bod 4 tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo a ďalšie činnosti v zmysle tejto zmluvy poskytovať objednávateľovi
s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti a rešpektovať oprávnené pokyny objednávateľa
v mieste plnenia predmetu zmluvy.
Článok IV.
Práva a povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
a)

upozorní objednávateľa na všetky závady, ktoré súvisia s predmetom tejto zmluvy, pokiaľ zistí, že
by mohla objednávateľovi ich neodstránením vzniknúť škoda,
b) navrhne objednávateľovi opatrenia vedúce k zvýšeniu efektivity diela a po dohode
s objednávateľom ich realizuje v súlade s touto zmluvou,
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľov oznámiť bezodkladne všetky vady diela po ich zistení
spoločne s uvedením čo najpresnejšej špecifikácie poruchy, jej popisu a chybového hlásenia, a to
telefonicky na t. č.: ............. a súčasne e-mailovou správou na adresu: .............., pričom lehota
vykonania príslušného servisného zásahu podľa tejto zmluvy začína plynúť momentom
riadneho ohlásenia vady zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.
3. Objednávateľ vykonáva na pracovisku technický dozor. Na nedostatky zistené v priebehu
vykonania diela musí bez meškania upozorniť zhotoviteľa zápisom do preberacieho protokolu
pri preberaní diela. Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa a do
spôsobov jeho riadenia pri realizovaní zmluvného diela.
4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru ............................. alebo ním povereného
zamestnanca, v plnom rozsahu práv a povinností počas celej doby realizácie diela. Zhotoviteľ
poveruje pre styk s technickým dozorom objednávateľa: ...................., e-mail: ..............................
5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré mu
vyplývajú z kontrolnej a koordinačnej činnosti na mieste plnenia.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela
odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu alebo uhradí spôsobenú
škodu v plnej výške na vlastné náklady.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky záležitosti zmluvného diela bude riešiť s objednávateľom v
rámci tohto zmluvného vzťahu.
8. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy
vzťahujúce sa na dodávku diela.

Článok V.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že na výzvu zhotoviteľa poskytne zhotoviteľovi všetky podklady,
dokumentáciu a všetky potrebné vysvetlenia, ktoré sú potrebné na plnenie záväzku podľa tejto
zmluvy a zhotoviteľovi poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zabezpečí pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb, pričom
zhotoviteľ nezodpovedá za akékoľvek zásahy tretích osôb do diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť svojho pracovníka a/alebo poverenej osoby
zodpovednej za prevádzku diela pri odskúšaní riadnej funkčnosti diela po vykonaní dodávky a
výkone činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje včas informovať zhotoviteľa o všetkých potrebných skutočnostiach,
ktoré môžu mať vplyv na riadne plnenie predmetu tejto zmluvy.
5. V prípade, ak predmet tejto zmluvy nebude možné vykonať riadne a včas z dôvodov na strane
objednávateľa, zhotoviteľ za riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy nezodpovedá.

Článok VI.
Podmienky vykonávania diela
1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Práce na diele musia byť vykonané na profesionálnej úrovni a všetky použité výrobky a
materiály musia byť všeobecne dobrej kvality. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný
dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy, predovšetkým právne normy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia svojich zamestnancov a ostatných
fyzických osôb oprávnene sa zdržujúcich na mieste plnenia zmluvy.
4. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu na diele odo dňa prevzatia miesta plnenia až do dňa
odovzdania dokončeného diela objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou obmedziť prevádzku objednávateľa, nakoľko dielo bude
vykonávané za plnej prevádzky u objednávateľa.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vykonané práce a nezabudované materiály až do prevzatia diela
objednávateľom.

7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať rozhodujúce práce vlastnými kapacitami. Poverenie iným
dodávateľom je možné len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste plnenia zmluvy, zabezpečí zhodnotenie
resp. zneškodnenie odpadov počas vykonávania diela v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov.
9. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti
na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb,
a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu
technických zariadení a objektov.
Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záručná doba
1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe jeho odovzdania objednávateľovi zmluvne
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá príslušným technickým normám a predpisom najmä STN a
ISO, a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na zmluvne dohodnutý účel.

2.

Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 mesiacov od protokolárneho odovzdania diela.

3.

Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby
a v prípade uplatnenia práva na odstránenie vady je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi
potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná.

4.

Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela. Záručná doba sa
automaticky predlžuje o dobu, počas ktorej bol predmet zmluvy z dôvodu poruchy nefunkčný
po dobu viac ako 3 kalendárne dni.

5.

Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené písomnou formou u zhotoviteľa
v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do
záručnej doby nepočíta.

6.

Pokiaľ zhotoviteľ vadu uzná, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Pokiaľ by odstránenie vady
bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany
sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela.

7.

Objednávateľ pri nahlasovaní poruchy diela postupuje v súlade s článkom IV bod 2 tejto
zmluvy.

8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr do 24 hodín od nahlásenia vady objednávateľom sa dostaví
servisný technik zhotoviteľa za účelom vykonania operatívneho zásahu.

9.

Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť obhliadku reklamovanej vady a z obhliadky spísať
protokol. Doba odstránenia prípadných vád bude dohodnutá zmluvnými stranami. Jej dĺžka

bude podmienená druhom a náročnosťou vady, najneskôr však musí byť odstránená do 5
kalendárnych dní.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní zhotoviteľovi na odovzdanom diele prístup k odstráneniu
prípadných vád a nedorobkov v dohodnutom čase.
11. Objednávateľ je povinný potvrdiť zhotoviteľovi odstránenie vád a nedorobkov zistených pri
preberacom konaní alebo zistených v záručnej dobe.
Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Predmet tejto zmluvy o dielo sa považuje za splnený, ak je dielo riadne vyhotovené podľa
podmienok tejto zmluvy a podľa požiadaviek uplatnených objednávateľom v zmysle tejto
zmluvy a ak je dielo riadne odovzdané, čím sa rozumie podpis preberacieho protokolu
objednávateľom.
2. Pri odovzdávaní diela sa spíše odovzdávací protokol, ktorý potvrdzuje riadne odovzdanie diela
spôsobilého na riadne užívanie.
3. Na podpísanie odovzdávacieho protokolu podľa bodu 2 tohto článku je zhotoviteľ povinný
objednávateľa vyzvať (písomne, faxom, e-mailom).
4. Odovzdávací protokol bude spísaný v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať:
a) Identifikáciu objednávateľa; (obchodné meno, sídlo, IČO)
b) Identifikáciu zhotoviteľa; (obchodné meno, sídlo, IČO)
c) Označenie zmluvy, ku ktorej sa protokol viaže (názov zmluvy, dátum podpisu zmluvy);
d) Označenie stavu odovzdaného diela;
e) Označenie prípadných nedostatkov;
f) Určenie lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov;
g) Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, alebo identifikačnej karty odovzdávajúcej
osoby;
h) Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, alebo identifikačnej karty preberajúcej osoby;
i) Dátum a miesto odovzdania;
j) Popisy odovzdávajúceho a preberajúceho.
5.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie skúšok predpísaných osobitnými
predpismi a normami. Doklad o týchto skúškach podmieňuje prevzatie diela.

6.

Zhotoviteľ predloží k preberaciemu konaniu aj tieto doklady:
a) revízne správy, doklady o predpísaných skúškach, zápisnice, certifikáty;
b) osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov;
c) projekt skutočného vyhotovenia.

7.

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol z dôvodov, ktoré majú
oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

8.

Zhotoviteľ zabezpečí vypratanie staveniska a uvedie do pôvodného stavu poskytnuté priestory
v dohodnutom termíne.
Článok IX.
Cena diela

1.

Cena za dielo stanovená na základe vecného a cenového rozsahu, je cena dohodnutá zmluvnými
stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je
uvedená v objednávke diela na základe jednotkových cien.

2.

Cena diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Špecifikácia bezpečnostného kamerového systému
a ceny bezpečnostného kamerového systému vrátane cien mimozáručného a pozáručného servisu.

3.

Cena za celé dielo, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je maximálne
..............,- EUR bez DPH. (slovom: ............................... eur bez DPH).

4.

Cena za dielo je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním predmetu diela vrátane
nákladov na dopravu na miesto plnenia a potrebných stavebných prác. Cena je pevná počas
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. K cene bude účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej
hodnoty podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže na základe samostatnej objednávky
požadovať od zhotoviteľa služby mimozáručného a pozáručného servisu, ktoré budú účtované
podľa skutočného počtu poskytnutých osobohodín a spotrebovaného materiálu. Cenník týchto
služieb tvorí tiež prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Článok X.
Platobné podmienky a sankcie

1.

Zhotoviteľ vykoná dielo bez zálohových platieb a/alebo paušálnych platieb. Právo na zaplatenie
dohodnutej ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením objednávky podľa článku I tejto
zmluvy a po splnení podmienok uvedených v čl. VIII tejto zmluvy.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa čl. IX tejto
zmluvy. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru po úspešnom odskúšaní a protokolárnom
odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy podľa čl. VIII bod 2 tejto zmluvy. Splatnosť
faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Ak deň splatnosti faktúry pripadne
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť faktúry sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný
deň.

3.

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, má objednávateľ právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi na
prepracovanie. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť začne
plynúť dňom doručenia opraveného a správne vystaveného dokladu.

4.

Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

5.

Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči
objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

6.

Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na
zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, objednávateľ neuhradí zmluvnej strane sumu DPH uvedenú na faktúre.
Sumu DPH uhradí objednávateľ druhej zmluvnej strane na základe preukázania úhrady DPH
daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na
faktúre bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a
fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
Článok XI.
Sankcie

1.

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z hodnoty
nevykonaného diela podľa čl. II bod 4 tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak je zhotoviteľ
v omeškaní s termínom plnenia. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

2.

Zhotoviteľ je oprávnený uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z nezaplatenej
fakturovanej sumy za každý deň omeškania, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za
vykonanie diela.

3.

V prípade omeškania zhotoviteľa s vysporiadaním reklamácie podľa článku VII, bodu 9 tejto
zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty
reklamovaného diela za každý deň omeškania. Uplatnením tejto sankcie nie je dotknuté právo
objednávateľa na náhradu škody.

4.

V prípade vzniku škody a pri jej náhrade budú zmluvné strany postupovať podľa ust. § 373
a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII.
Vlastnícke právo k zhotovenej veci
Vlastnícke právo k zhotovenej veci prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania
predmetu zmluvy objednávateľovi.
Článok XIII.
Vyššia moc
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, v ďalšom označované ako „vyššia moc“ sa považujú
mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvale splneniu povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ktoré nastali až po jej uzavretí a nemohli byť zmluvnými stranami odvrátené. Za vyššiu moc

sa však nepokladajú povinnosti, ktoré vyplývajú z osobných a hospodárskych pomerov zaviazanej
zmluvnej strany a ďalej prekážky, ktoré je povinná prekonať alebo odstrániť v rámci vykonávania
zmluvy. V prípade, keď niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená
realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. Toto
oznámenie musí byť písomné, musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a o jeho možných
dôsledkoch pre realizáciu tejto zmluvy. Ak uvedená udalosť preukázateľne predstavuje prípad vyššej
moci, oznámenie o jej uskutočnení bude mať za následok prerušenie vyžadovania povinností počas
obdobia jej trvania.
Článok XIV.
Osobitné ustanovenia
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení si svojich záväzkov podľa tejto zmluvy budú dbať
o dobré meno, povesť a záujmy druhej zmluvnej strany a vyvíjať maximálne úsilie potrebné na
šírenie dobrého mena a dobrej povesti druhej zmluvnej strany.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy si navzájom poskytnú všetku potrebnú
súčinnosť v záujme dosiahnutia účelu tejto zmluvy.
Článok XV.
Dôvernosť informácií

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú dôvernosť akýchkoľvek materiálov, informácií alebo
myšlienok, ktoré si navzájom poskytnú alebo inak sprístupnia, alebo ktoré inak získajú alebo
o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy (ďalej len „Dôverné
informácie“). Zmluvné strany nepoužijú, nebudú reprodukovať, ani neposkytnú žiadne Dôverné
informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Dôverné informácie
zahŕňajú materiály, informácie o klientoch, dodávateľoch a iných osobách, ktoré nie sú všeobecne
známe verejnosti, vrátane materiálov, informácií a myšlienok týkajúcich sa podnikateľských
činností, plánov, prevádzok, produktov, služieb, metód, postupov, klientov, zariadení a systémov, či
už v písomnej, ústnej alebo inej forme ako i informácie predstavujúce obchodné tajomstvo.
Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy
súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu
hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej
strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

2.

Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie, aby zabránili prezradeniu a neoprávnenej reprodukcii
alebo použitiu chránených Dôverných informácií, pričom ich úsilie nebude o nič menšie ako úsilie,
ktoré by vynaložili na ochranu vlastných dôverných informácií.
Zmluvné strany sa taktiež zaväzujú k mlčanlivosti o osobných údajoch, o ktorých sa pri plnení tejto
zmluve dozvedia. Osobné údaje sa zaväzujú chrániť v zmysle príslušnej legislatívy.

3.

Článok XVI.
Trvanie a zánik Zmluvy
1.

Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody v súlade s platnou
právnou úpravou. Odstúpenie oprávnená strana uskutoční
v písomnej forme a zašle
doporučene poštou na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo
na inú oznámenú adresu v prípade zmeny sídla, pričom zmluvné strany sa dohodli, že marenie
prevzatia zásielky alebo neprevzatie si zásielky v poštových odberných lehotách nemá vplyv na
platnosť odstúpenia.

2.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade zverejnenia zhotoviteľa v Zozname
platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3.

Ak oprávnená strana nevyužije právo bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, je
oprávnená odstúpiť od zmluvy len po márnom uplynutí lehoty, ktorú určí druhej zmluvnej
strane na dodatočné splnenie záväzku.

4.

Ak objednávateľ získa informáciu, že zhotoviteľ podal alebo voči nemu bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo vstúpil do likvidácie, alebo sa voči nemu
začala exekúcia, ktorá môže ohroziť jeho podnikateľskú činnosť alebo plnenie záväzkov z tejto
zmluvy, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

5.

V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy zostávajú
zachované vysporiadané plnenia zmluvných strán.

6.

Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, zaslaním
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Výpovedná lehota je 3 mesiace
a začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená.

7.

V prípade pochybností o dátume doručenia sa má za to, že výpoveď resp. odstúpenie od zmluvy
bolo doručené druhej zmluvnej strane 3. deň po jeho odoslaní.

8.

Zmluva zaniká aj :
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, alebo
b) dosiahnutím maximálnej výšky celkového finančného objemu uvedeného v článku IX ods. 3
tejto zmluvy.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Vo veciach touto zmluvou alebo jej platnými prílohami a dodatkami neupravených platia
všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, najmä však príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnými, číslovanými dodatkami a sú
platné po podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie,
budú riešené v pravom rade vzájomnou dohodou. V prípade nedosiahnutia dohody majú
právomoc riešiť vzniknuté spory zmluvných strán súdy SR.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých obdrží po
podpise 3 vyhotovenia objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa § 47 a ods.1
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluva sa uzatvára na
dobu 36 mesiacov odo dňa platnosti a účinnosti zmluvy.
6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sa podrobne
oboznámili s predmetom zmluvy, s jej obsahom a obsahom jej príloh a nemajú voči nim žiadne
výhrady ani návrhy na doplnenie.
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak
súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V ................... dňa ........................

V ................... dňa ......................

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

...............................................
Dárius Krajčír
starosta

...............................................

Príloha č. 1
Špecifikácia bezpečnostného kamerového systému a ceny bezpečnostného kamerového
systému vrátane cien mimozáručného a pozáručného servisu:

CELKOM
CELKOM S
BEZ DPH
DPH
0,00
0,00

BEZPEČNOSTNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
Dohľadové centrum – aktívna časť

P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
13
14
15
16
17
18

19

Názov

DAHUA NVR616-64-4KS2
HDMI kábel 4K
HDD 8TB prevádzka 24/7, SATAIII, 3,5´´
JOYSTICK DAHUA NKB1000
DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ 800x600 HxŠ 42U
Patch panel Cat6A 24port
Rozvodný panel
Switch 24xGigabit Ethernet

Mikrotik CCR1016-12G
Patch kábel 1m Cat6A
Monitor na stôl min. 24“ 4K
Kábel Displayport M/M 1,2m 4K
Prepínač HDMI 3/1 HDMI-SW31-4k
Kabel HDMI M/M 5m
Klientské PC HP (i7/16GB RAM/VGA 2xHDMI),
Klavesnica,myš
LED TV min 50“ na stenu
Držiak na stenu fixný na rozmer TV min 50“

Ventilator do racku

Počet Jednotková
kusov
cena

Celková
cena bez
DPH

Celková cena
s DPH

Popis

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NVR je na 64 kamier s výkonom 384Mbps, prenos na
0,00 LED TV 4K bude cez HDMI
0,00 medzi TV a NVR
0,00 Kompatibilný s NVR
0,00
0,00 alebo väčšia šírka a hĺbka
0,00 keystone
0,00 8x230V
0,00 manažovateľný

1
12
2
2
1
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Routerboard – CPU 1.2GHz, 2GB RAM, 12x GLAN, 1U,
0,00 dotykový LCD dispaly, USB, vrátane RouterOS L6 licencie
0,00
0,00 Displayport, HDMI
0,00
0,00 3 IN, 1 OUT HDMI prepínač 4K
0,00 4K

1
1
1

0,00
0,00
0,00

0,00 PC musí spĺňať parametre na prevádzku softvéru KS
0,00 4K rozlíšenie
0,00

1
1
12
1
1
1
1
1

1

Dohladové centrum - stavebná časť - vyplň zošit -

1

Inštalačné a konfiguračné práce celé dohladove

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Univerzálna ventilačná jednotka do 19" rozvádzačov,
zaberá 1U pozíciu, 6 ventilátorov o priemere 12cm.
Termostat v rozpätí 0-50 st. C. Prevedenie ECO.

Kamera č.1 – Staré kino Devín, kamera bude monitorovať križovatku
SD49225T-HN (2Mpix pre nočné snímanie)
1
1
Držiak na stenu PFA120
1
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
3

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00 pasive poe

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.2 - Bytový dom na ulici Ivana Bukovčana 15, kamera bude monitorovať parkovisko
SD49225T-HN (2Mpix pre nočné snímanie)
1
0,00
1
Držiak na stenu PFA120
1
0,00
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
0,00
3

0,00
0,00
0,00

4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00 pasive poe

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.3 – Stĺp vrejného osvetlenia na ul. Hradištná, kamera bude monitorovať Hradištnú ulicu
IPC-HFW4239TP-ASE-0600B (2Mpix FULL
COLOR)
1
0,00
0,00
1
Držiak PFA-122
1
0,00
0,00
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
0,00
0,00
3
4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.4 - Bytový dom na ulici Milan Marečku 2, kamera bude monitorovať parkovisko, křižovatku, ulicu
SD59230U-HNI (2Mpix pre nočné snímanie)
1
0,00
0,00
1
Držiak na stenu PFA120
1
0,00
0,00
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
0,00
0,00
3

4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.5 - Bytový dom na ulici Milan Marečku 12, kamera bude monitorovať parkovisko, křižovatku, ulicu
SD59230U-HNI
1
0,00
0,00 2Mpix pre nočné snímanie
1
Držiak na stenu PFA120
1
0,00
0,00
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
0,00
0,00
3
4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.6 - Bytový dom na ulici Ivana Bukovčana 22, kamera bude monitorovať vnútorný blok a detské ihrisko. Kameru je potřeba premiestniť na stred, aby
SD49225T-HN
1
0,00
0,00 2Mpix pre nočné snímanie
1
Držiak na stenu PFA120
1
0,00
0,00
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
0,00
0,00
3
4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.7 - Bytový dom na ulici Jána Smreka 11, kamera bude monitorovať křižovatku Eisnerova Štefan Králika
SD49225T-HN
1
0,00
0,00
1
Držiak na stenu PFA120
1
0,00
0,00
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
0,00
0,00
3
4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.8 - Bytový dom na ulici Jána Smreka 10, kamera bude monitorovať ihrisko
SD49225T-HN
1
1
Držiak na stenu PFA120
1
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
3

a park
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Kamera č.9 - Bytový dom na ulici Jána Smreka 9, kamera bude monitorovať ihrisko
SD49225T-HN
1
1
Držiak na stenu PFA120
1
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
3
4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.10 - Bytový dom na ulici Jána Smreka 22, kamera bude monitorovať ihrisko
SD49225T-HN (2Mpix pre nočné snímanie)
1
0,00
1
Držiak na stenu PFA120
1
0,00
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
0,00
3

0,00
0,00
0,00

4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.11 - Bytový dom na ulici Pavla Horova 28, kamera bude monitorovať park a ihriská
SD49225T-HN (2Mpix pre nočné snímanie)
1
0,00
1
Držiak na stenu PFA120
1
0,00
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
0,00
3

0,00
0,00
0,00

4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

Kamera č.12 - Bytový dom na ulici Jána Jonáša 13, kamera bude monitorovať okolie domu
SD49225T-HN (2Mpix pre nočné snímanie)
1
0,00
1
Držiak na stenu PFA120
1
0,00
2
Box XtendLan SDOME-EBOX1
1
0,00
3

0,00
0,00
0,00

4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

0,00

0,00 Napajaci 12V 100m + UTP 100m + koncovky + pasky atd

2
2

0,00
0,00

0,00
0,00

2
2
2
2
2
10
2
8
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1

0,00
0,00

0,00
0,00

1
1

0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00

Mobilne kamery 2 ks podla poziadavky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Krabica
Napajaci kabel 220
MIKROTIK Sada RB912UAG-2HPnD a LTE
modemu Huawei ME909u-521
Patch kabel
SD59230U-HNI
Držiak na stenu PFA120
Zdroj XtendLan ZSW02-24-240BR
Baterie FUKAWA FW 9-12 HRU
Montazna sada + instalacny material
Prepojovaci kabel baterky
Zapojenie, instalacia a konfigurácia

Kamera pred vstup do dc na SV roh
DH-IPC-HFW4231EP-S-0360B
1
Držiak na stenu PFA121
2
4
5

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS

6

Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1

Kamera na pracovisko dohladoveho centra, monitorujuca pracovisko
DH-IPC-HDBW1230E-0280B)
1
1
Držiak na stenu PFA136
1
2
4
5
6

Zdroj XtendLan ZSE01-1114-60
Sada PoE XtendLan POE-PAS
Kabelaz + instalacne prislusenstvo

1
1
1

0,00

0,00 Napajaci 12V 40m + UTP 40m + koncovky + pasky atd

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 Napajaci zdroj ku kamere
0,00
0,00 Napajaci 12V 30m + UTP 30m + koncovky + pasky atd

0,00
0,00
0,00

Casovy interval nastavitelny od 10 do 60min pre
kontrolu zamestnanca, vyhodou je ak vie zariadenie
zvukovo dat požiadavku na potvrdenie pritomnosti
zamestnancav nahodom case v uvedenom intervale.
Pristup na ustretnu cez TCP/IP za ucelom vzdialenej
konfiguracie.
V pripade, že sa obsluha neprihlási pomocou RFID, gsm
brana bude kontaktovat nastavitelne telefonne cislo.
0,00 Sim dodá objednávateľ.
0,00
0,00

Systém kontroly zamestnanca

1
2
3

Zabezpečovacia ústredňa zapisujúca časy
pravidelného prihlasovania sa obsluhy
Citacka RFID chipu na stole
RFID chip na klúče

1
1
10

Každá časť zákazky je v celom rozsahu opísaná tak, aby bola presne a zrozumiteľne špecifikovaná. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľská organizácia umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať rovnaké alebo lepšie
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ako pôvodný výrobok alebo technické riešenie. T. z. že pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa príslušných platných technických noriem.

Č.

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena jednotková
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Poznámka

Elektromontáže
Pripojitelnosť technickej miestnosti zásuvkami pre rack s
0,00 € osvetlením pracoviska dohľadového centra (existujúce
osvetlenie pripraviť na záložný zdroj ele. e. alebo dodať nové
osvetlenie so zálohou), klimatizácie, TV na stene

1 Úprava pôvodnej elektroinštalácie

kmpl

1,000

2 Rozvádzač R-PCD

kmpl

1,000

3 Káblové rozovody silnoprúd

kmpl

1,000

0,00 €

4 Pripojenie a ukončenie káblových rozvodov Silnoprúd

kmpl

1,000

0,00 €

5 Sekacie práce

kmpl

1,000

0,00 €

6 Ostatné pomocné práce

kmpl

1,000

0,00 €

7 Montáž UPS

kmpl

1,000

0,00 €

8 UPS 1/1fáza, 9PX 3000i RT3U , typové označenie 9PX3000IRTBPH, EATON ELECTRIC
9 Kábel pre externú batériu 72V, 2m, typové označenie EBMCBL72, EATON ELECTRIC

ks
ks

1,000
2,000

10 Príslušenstvo UPS, HotSwap MBP HW, typové označenie MBP3KIH, EATON ELECTRIC
11 Príslušenstvo UPS, FlexPDU 12 IEC, typové označenie EFLX12I, EATON ELECTRIC

ks
ks

1,000
1,000

12 Externá batéria pre 9PX 72V RT3U, typové označenie 9PXEBM72RT3U, EATON ELECTRIC
Montáž stojanového rozvadzača 19",27U,32U, 37U (600x600, 600x800, 800x600,
13
800x800)

ks

2,000

ks

1,000

14 Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), KELine, RMA-15-A66-CAY-A1
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

ks

1,000

Výmena existujúceho rozvádzača za väčší – podľa potreby,
0,00 € doplnenie prepäťovej ochrany typu 1+2+3, ďalšie prvky podľa
potreby (pôvodný je jednofázový, vymenený bude trojfázový)
(nachádza sa pri vstupe na WC)
Podľa potreby
Podľa potreby
Podľa potreby
Vyspravenie stien, stropov, vyčistenie, odvoz odpadu pod.

UPS

15 Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku

ks

8,000

Zásuvka podpovrchová Modulo45, 2xRJ45/s, Cat.6A, komplet osadená, 601120-UP+KEJ16 C6A-S-10G(2)
17 Montáž káblov pod omietku / do SDK priečky
18 Kábel dátový pevný STP cat.6A AWG23 LSOH 550MHz interiér

ks
m
m

8,000
300,000
300,000

Záloha elektrickej energie po dobu minimálne 1h na všetkých
zariadeniach v technickej miestnosti a miestnosti dohľadového
centra (vrátane klimatizácie a vetrania) s prapäťovou ochranou

0,00 €
0,00 € Množstvo podľa potreby.
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Množstvo podľa potreby.

0,00 €
0,00 €
Body pripojenia: TV, stôl pracoviska dohľadového centra, stôl
v strednej miestnosti (len internet bez prístupu na kamery)
0,00 €
a v kuchyni na stene pri sklade (len internet bez prístupu na
kamery)
0,00 €
0,00 € Podpovrchové uloženie kabeláže
0,00 € Množstvo podľa potreby

Vetranie a klimatizácia
D+M medenné izolované potrubie pre rozvody chladiva
19
20 D+M Klimatizácia vonkajśia jednotka a vútorná jednotka, chl. výkon cca 4 kW

kmpl

1,000

0,00 €

ks

1,000

0,00 €

D+M Vetranie serverovňe, 2x ventilátor potrubný d=100 mm, potrubie

kmpl

1,000

0,00 €

Ostatné práce, závesný a úložný materiál, sekacie práce

kmpl

1,000

0,00 €

23 Revíza elektroinśtalácie a el. rozvádzača

kmpl

1,000

0,00 €

24 Realizačná PD

kmpl

1,000

0,00 €

25 Dokumentácia skutočného vyhotovenia

kmpl

1,000

0,00 €

21
22

Množstvo podľa potreby (technická miestnosť - ext.)

Množstvo podľa potreby, vedenie VZT potrubia nad SDK

Revízia a projekt. dokumentácia

Finalizácia
Inštalácia SW a HW pre obsluhu

h

0,00 €

Test funkčnosti

kmpl

0,00 €

Urgentný servis do 24h

h

0,00 €

Profylaxia technickej miestnosti

kmpl

0,00 €

Profylaxia jednej kamery

kmpl

0,00 €

Zaškolenie obsluhy
Nastavenie trasovania a maskovania privátnych zón kammier v zmysle GDPR

h
h

0,00 €
0,00 €

Celkom

0,00 €

Každá časť zákazky je v celom rozsahu opísaná tak, aby bola presne a zrozumiteľne špecifikovaná. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie
parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľská organizácia umožní nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude
spĺňať rovnaké alebo lepšie úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ako pôvodný výrobok alebo technické riešenie. T. z. že pri výrobkoch,
príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa príslušných platných technických
noriem.

