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Vec :     Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva 

prieskum trhu s cieľom zrealizovať zákazku s nízkou hodnotou na projekt „Dobudovanie 

a rekonštrukcia kamerového systému v meste Sereď“. 

 

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa s výzvou o predloženie cenovej ponuky.  

 

CPV 

Hlavný slovník :  35125300-2 - Bezpečnostné kamery 

Hlavný slovník :           45233292-2 - Inštalácia bezpečnostného zariadenia 

 

Predpokladaná hodnota zákazky : 11.250,-€ s DPH 

 

Zadanie: 

V rámci akcie sa plánuje dodanie a montáž nových IP kamier, dodanie profesionálneho 

ovládacieho a záznamového systému na kamery Avigilon resp. ekvivalentného, demontáž 

starých optických vedení a prekládka existujúceho dispečingu do novej serverovne podľa 

priloženej dokumentácie  a výkazu výmer. Termín realizácie do 10.4.2017. 

 

Súťažné podklady nájdete na stránke Mesta Sereď www.sered.sk  

 

Pred vypracovaním cenovej ponuky odporúčame obhliadku miesta realizácie. 

 

Informácie a kontakt: Mgr. Peter Sokol peter.sokol@sered.sk 0903 463 552.  

 

Kritériom hodnotenia cenovej ponuky je najnižšia cena. 

 

Vašu cenovú ponuku s naceneným výkazom výmer, s potvrdením KR PZ SR o vydaní Li-

cencie na prevádzkovanie technickej služby, s potvrdením o školení pre ovládací a zázna-

mový systém zašlite do podateľne Mestského úradu v Seredi, najneskôr do 22.03.2017 do 

12
00

 v uzatvorenej obálke s označením „Dobudovanie a rekonštrukcia kamerového sys-

tému v meste Sereď – NEOTVÁRAŤ !“. 

 

Týmto listom Vás mesto Sereď oslovuje ako potencionálneho zhotoviteľa za účelom 

získania a porovnania informácií. Z tohto prieskumu nevznikajú mestu žiadne povinnosti 

uzatvoriť s Vami zmluvu o dielo, resp. objednávku. Prieskum je informatívny a až na zá-

klade jeho výsledkov, bude mesto aplikovať ďalšie postupy podľa zákona o verejnom ob-

starávaní. 

 

 

                             Ing. Martin Tomčányi 

           primátor mesta Sereď   
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