
Verejný obstarávateľ: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ

v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/služby s názvom 

„Kamerový systém mesta Čierna nad Tisou  - rozšírenie“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Čierna nad Tisou
Sídlo: Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO: 00331465   DIČ: 2020730415
Telefón: 056/6872201
Fax : 056/6350754
Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Marta Vozáriková
e-mail : primator@ciernanadtisou.sk

2. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet  35125300-2 Bezpečnostné kamery 

3. Typ zmluvy:  S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorá bude obsahovať kvalitatívne,
kvantitatívne a ostatné podmienky dodania predmetu obstarávania, cenu za dodanie predmetu obstarávania,
termíny dodania, sankcie za porušenie zmluvných podmienok a pod. Do zmluvy budú zahrnuté požiadavky
uvedené v tejto výzve.

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Čierna nad Tisou

5. Opis predmetu zákazky – špecifikácie a jeho rozsah: 

Predmetom   zákazky   je   realizácia  rozšírenia kamerového systému v meste Čierna nad Tisou v
nasledujúcom rozsahu: inštalácia jednotlivých komponentov,  napojenie na existujúcu sieť kamerového
systému, oživenie systému, záručný servis. Mestský kamerový systém bude uložený na existujúcu sieť
mestského  osvetlenia,  resp.  na  vlastných  stĺpoch.  Operačný  dispečing  sa  nachádza  v  priestoroch
Mestského úradu,  Námestie  pionierov 151,  Čierna nad Tisou.  Osobnú prehliadku miesta realizácie je
možné  vykonať  denne  v  čase  od  8.00  hod.  -  15.00  hod.  Obhliadku  je  možné  si   dohodnúť  na  tel.
056/6872201.  V  prípade,  ak  uchádzať  neabsolvuje  osobnú  prehliadku,  jeho  námietky  týkajúce  sa
nesúladu vyhotovených podkladov a skutočnosti zistenej pri realizácii nebudú akceptované. 

Technické požiadavky realizácie: 
• Kamerový systém bude pozostávať z 3 ovládaných DOME IP kamier vrátane sieťových prvkov a

ostatných komponentov potrebných pre ich pripojenie do siete MKS. Jedna kamera bude uložená na
stĺpe verejného osvetlenia mesta Čierna nad Tisou a 2 na samostatných stĺpoch, ktoré su predmetom
dodávky  –  situačná  schéma  uloženia  kamier,  ako  aj  body  napájania  tvoria  prílohu  č.2  týchto
špecifikácií

• kamery budú s operačným strediskom prepojené prostredníctvom optickej siete
• Záručná doba min. 36 mesiacov. 
• Ponuka  uchádzača,  ktorá  bude  obsahovať  komponenty  kamerového  systému,  ktorých  technické

parametre budú nižšie ako parametre stanovené v prílohe č.1 nebude akceptovaná    

Požadovaná doba realizácie zákazky – max. 21 dní od podpisu zmluvy o dielo

6. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 13 000 €, cena zahrňuje DPH

7. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo viac položiek:
Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku opísanú v bode 4.
Oprávnenie predložiť variantné riešenie: variantné riešenie sa neumožňuje.



8. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:
➢ kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci uchádzača na

dodanie predmetu zákazky,
➢ predloženie cenovej ponuky pre určenie PHZ

9. Lehoty a miesto na predkladanie ponúk pre určenie PHZ:
 miesto predkladania ponúk: Mestský úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou
 Spôsob  doručenia  ponúk:   poštou  alebo  osobne,  obálky  budú  označené  heslom:   „Kamerový

systém  mesta  Čierna  nad  Tisou   -  rozšírenie“  alebo  elektronicky:  mesto@ciernanadtisou v
predmete správy uviesť názov zákazky.

 lehota na predkladanie ponúk: 20.9.2018 do 12.00 hod.

10. Spracovanie a predloženie ponuky:
Cenové ponuky musia spĺňať nasledovné podmienky:
a) jazyk ponuky slovenčina,
b) mena v ktorej je cenová ponuka je EUR
c) cena z cenovej ponuky bude v nasledovnom zložení:

- cena celkom bez DPH
- čiastka DPH
- Cena celkom vrátane DPH

d) jeden uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku
e) ponuka musí obsahovať:

- adresu verejného obstarávateľa, 
- názov a sídlo uchádzača,
- heslo „Kamerový systém mesta Čierna nad Tisou  - rozšírenie“
- vyplnenú cenovú ponuku (Prílohu č.1)

11.  Ďalšie  spracovanie  ponúk:  Verejný  obstarávateľ  bude  v  ďalšom  procese  vyhodnocovania  ponúk
predložených v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zák. č.  343/2015   Z. z. o
verejnom obstarávaní.  Pokiaľ  predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu  zákaziek  s nízkou
hodnotou,  ponuky  budú  zároveň  slúžiť  pre  účely  prieskumu  trhu.  Vyhodnotenie  obstarávania  v termíne
uvedeného vo výzve. Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú parametre uvedené
vo vyšších bodoch.

13. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní odo dňa ich
doručenia. Faktúry bude dodávateľ predkladať najneskôr do 5 dní od ukončenia mesiaca.

14.  Kritériá  hodnotenia  ponúk: kritériom  je  najnižšia  výsledná  cena  bez  DPH  pri  splnení  ostatných
požiadaviek uvedených v špecifikácii. 

V Čiernej nad Tisou  14.9.2018

Ing. Marta Vozáriková
primátor mesta
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