Výzva na predloženie ponuky
Obec Raslavice, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na dodávku
kamerového systému.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka kamerového systému podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou
tejto výzvy.
Termín dodávky: december 2015
Postup obstarávania: zákazka podľa §9 ods. 9 zákona.
Podmienky účasti:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklad o oprávnení
poskytovať službu podľa § 26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doklad
o oprávnení poskytnúť službu, ktorý je prístupný na oficiálnej webovej stránke registra
obchodných spoločností.
Predloženie ponuky a jej vyhodnotenie:
Ponuku v € bez DPH, vyčíslené DPH a cenu vrátane DPH žiadame predložiť
do 02.12.2015 do 14:00 h. na adresu:
Obec Raslavice, Obecný úrad, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Uchádzač ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude
mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju prijme a s
úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti. Ostatným uchádzačom oznámi
že v procese zadávania zákazky neuspeli.
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31.12.2015.
Ďalšie informácie zadávateľa zákazky:
Záujemca predloží ponuku v zalepenej obálke označenej heslom „Kamerový systém“, v
jednom originálnom vyhotovení.

S pozdravom

Marek Rakoš
starosta obce

VÝKAZ VÝMER
Investor:

Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Stavba:
Objekt:
Časť:

Obecný úrad Raslavice
Slaboprúd
IP CCTV – Kamerový systém

REKAPITULÁCIA CCTV
Dodávky zariadení
Montáž dodávok
Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky
Prvá odborná prehliadka a skúška
Zaškolenie obsluhy
Projektová dokumentácia
Cena bez DPH celkom
DPH 20 %
Cena s DPH celkom

P.Č. TECHNIKA CCTV – POPIS POLOŽKY

1

Kamerový systém (CCTV) – zariadenia
Exteriérová 5.0 Megapixelová, Deň/Noc
kamera s motor zoom objektívom a
adaptívnym IR prisvietením, 3-9mm, f/1.2,
30 obr./s pri plnom rozlíšení, napájanie
12VDC/24VAC alebo PoE

TYP

CENA BEZ DPH

POČET

5.0-H3-BO1-IR
5

8

Kamerová licencia softvéru Avigilon Core,
nová verzia 5, pre 5 kamery a 2 klientov,
mobilný prístup v cene
PoE injektor pre pripojenie IP kamery s PoE
napájaním, vysoký výkon 30watt, výstupné
napätie 48 VDC
Dátový prepoj kamier na OcÚ, WI-FI prepoj,
vrátane príslušenstva
10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) – do 0,5m,
LSOH
Konektorovanie prip. bodu kamera a patch
panel
Meranie prip. bodu TP kabeláže
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Inštalácia napájania pre prípojné body
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Elektroinštalačný a montážny materiál

1
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Kamerový systém (CCTV) – zariadenia celkom
TECHNIKA CCTV – CELKOM
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J.C.
dodávka

SPOLU
dodávka

J.C.
montáž

SPOLU
montáž

