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Naše číslo  Vybavuje     Miesto, dátum  
OB-27/2021  Mgr. Peter Sokol          Sereď, 28.05.2021 

 
 

Vec:   Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

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

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“), vykonáva 

prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona „Rozšírenie a rekonštrukcia 

kamerového systému v meste Sereď“.  

 

Verejný obstarávateľ má záujem o dodávku tovaru pre rozšírenie a rekonštrukciu kamerového 

systému v meste Sereď.  

 

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa na poskytnutie uvedeného tovaru s výzvou 

o zaslanie cenovej ponuky vrátane všetkých nákladov. 

 

Vašu cenovú ponuku doručte do podateľne Mestského úradu v Seredi, Námestie republiky 

1176/10, Sereď 92601 najneskôr do  04.06.2021 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením 

„Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému v meste Sereď - NEOTVÁRAŤ“. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Martin  Tomčányi 

                primátor mesta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:           Mesto Sereď                          

So sídlom:     Námestie republiky 1176/10, Sereď          

Zastúpený:  Ing. Martin Tomčányi, primátor     

IČO:   00306169                

Email:   mu@sered.sk    

                           

Kontaktná osoba   

                          Mgr. Peter Sokol 

Telefón:  031/ 789 2541 

Email:   mestskapolicia@sered.sk 

 

2. Názov predmetu obstarávania: Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému v meste Sereď 

 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  35125300-2  - Bezpečnostné kamery  

        

4. Opis predmetu obstarávania:   

  

 Predmetom zákazky je rozšírenie mestského kamerového systému v meste Sereď, 

pozostávajúce z dodania bezpečnostného kamerového systému a montáže bezpečnostných 

zariadení nových prvkov mestského kamerového systému vrátane inštalácie, inštalačného 

materiálu, naprogramovania kamerových zariadení, zabezpečenia prenosu dát v optickej 

ethernetovej sieti, vybudovania nových optických trás, vytýčenia inžinierskych sietí 

v miestach umiestnenia novej optickej trasy, implementácie  

do existujúcej infraštruktúry pracujúceho v systéme Dahua, odovzdávacieho protokolu a 

meracích protokolov. Mestský kamerový systém sa rozšíri 14 statických IP kamier (5 Mpx) v 

určených lokalitách na uliciach Novomestská, Nám.slobody, Šulekovská,  D.Štúra I., D.Štúra II., 

Mlynárska, Trnavská, M.R.Štefánika,  Jelšová. Presná špecifikácia techniky podľa prílohy č. 1 a  

č.4. Uchádzač môže ponúknuť výrobok s rovnakou, alebo lepšou špecifikáciou ako je 

požadovaná, ekvivalentný k uvedenej značke a typu. Uchádzač vo svojej ponuke presne 

špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných obchodných názvov a typu 

tovaru), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky. 

 

Presná lokalizácia kamier bude uchádzačovi poskytnutá pri osobnej obhliadke miest. 

Obhliadku je možné si dohodnúť s kontaktnou osobou najneskôr deň pred lehotou na 

predloženie ponúk. 
 

5. Cena:  
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH a  

 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

 

 



 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:                 15.400,-   bez DPH  

 

7. Rozdelenie predmetu:                   NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:                NIE 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:              od podpisu objednávky do 4 mesiacov 

 

10. Lehota viazanosti ponúk:                04.07.2021 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk a predloženie ponuky: 

 

 Lehota na predkladanie ponúk je do:           04.06.2021      12:00 hod.  

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu:  

Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď.  

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné 

predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb 

a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie 

ponúk; 

 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému v meste Sereď - 

NEOTVÁRAŤ“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača; 

 ponuky sa predkladajú v zložení: Cenová ponuka (Príloha č. 2), výkaz výmer (Príloha č.4), 

zmluva o dielo (Príloha č.5), doklady na splnenie podmienok účasti podľa bodu 12. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

12.1 Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

e)  a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 

32 ods. 2 písm. e) a f) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako 

fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto 

zákazky a čestné vyhlásenie (Príloha č.3), že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

12.2. Technická a odborná spôsobilosť 

Uchádzač musí ďalej predložiť:  

-  potvrdenie KR PZ SR o vydaní licencie na prevádzkovanie technickej služby 

-  potvrdenie o školení pre systém Avigilon, 

-  potvrdenie o zaškolení merania a vyhodnocovania optických trás, 

-  potvrdenie, že zamestnanec vykonávajúci práce s plošinou má vydané povolenie na výškové   

   práce 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Najnižšia celková cena tovaru a služieb v eurách s DPH (100 %) 

 

14. Podmienky financovania:  

      Financované zo zdrojov verejného obstarávateľa, záloha sa neposkytuje. Splatnosť faktúr 14 dní. 

 

15. Typ zmluvy:  

       Zmluva o dielo 

 

16. Doplňujúce informácie: 

1) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  



 

 

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

V Seredi dňa  

 

 

 

Ing, Martin Tomčányi 

                              primátor mesta Sereď 

 

 

 

 

 

 

 

 

prílohy : 

1. Technická špecifikácia kamier a príslušenstva 

2. Cenová ponuka 

3. Čestné vyhlásenie 

4. Výkaz – výmer 

5. Zmluva o dielo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 1    Technická špecifikácia kamier a príslušenstva predmetu zákazky 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Minimálne technické parametre 

1. IP kamera kompatibilná s 

už existujúcim kamerovým 

systémom na MsP 

5 Mpx kompaktná Starlight IP kamera, exteriérová, 

Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s 

dosvitom 50 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan 

CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivosť 0,015 

lx / F1.5, motor zoom objektív 2,7–13,5 mm / F1.5, uhol 

záberu 100°–28°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 

3DNR, defog, inteligentné funkcie, zachytenie tváre, 

kompresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / 

H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 2/1, 

audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, 

napájanie 12 V DC, 908 mA, ePoE, pracovná teplota od -30 

°C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery 273,2 × 95,0 x 95,0 

mm, hmotnosť 1,11 kg 

 

2. 8portový ePoE switch + zdroj 

napájania 

switch s podporou ePoE, 8x 10/100 Mbps + 1x 10/100/1000 

Mbps + 1x SFP 100/1000 Mbps, podpora ePoE pre všetky 

porty, porty 2+3+4+6+7+8 max. 30 W, porty 1+5 max. 60 

W, standardy IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, celkovo 

na všetky porty max. 120 W, flow control, dvojvrstvový, 

ochrana proti prepätiu až 4 kV, pracovná teplota od -30 °C 

do +65 °C, , rozmery 150 x 100 x 42 mm,   

 

3. Kotva PA-1500 pre kábel Kotevná svorka na zavesenie okrúhlych káblov o priemere 

11-14 mm, vhodná na zavesenie optických káblov 

Maximálný tah: 10kN, Materiál: hliník + plast,  Hmotnost: 

370g,  Dĺžka kotvy: 500mm 

 

4. Kábel metalický, vonkajší, 

závesný, čierny 

Kategória : CAT5E 

Podporované protokoly : 1000BaseT 

Tienenie: fólia okolo všetkých 4 párov 

Šírka pásma: 100 MHz 

Vodič : medený drôt 0, 505 mm AWG 24 

Izolácia: polyetylén 1, 0 mm 

Plášť: PE, Farba: čierna, Priemer kábla : 6,4 mm + 2,6 mm 

Váha: 56 kg / km,   NVP: 68% 

Oneskorenie šírenia: 535 ns/100m 

Odloženie zošikmenia: 20 ns/100m 

Skladovacia teplota : -20 ° C až 70 ° C 

Prevádzková teplota : -20 ° C až 70 ° C 

Teplota pri inštalácii : 0 ° C až 50 ° C 

 

5. Optický FTTH box + optický 

kríž 

Optický FTTH box je vyrobený z vysoko odolného 

plastu proti UV žiareniu, ultrafialová odolnosť. Montáž na 

stenu. Model-FTT-FDB16B,  rozmery 260x320x90,  krytie 

IP67, kapacita 16xSC,  vhodné pre PLC splitter 1*8,1*16, 

úchyt na stĺp. 

Optický kríž káblovej rezervy, 600x600x100mm, v2 

 

6. 
 

Skybox (plne osadený) 

 
Rozvádzač skriňový 500x400x200mm, IP60 kovový, 

istič 6A, svorky, lištové zásuvky 2ks, din lišta, kotvy 



 

 

na stĺp,  
 

7. FTTH epon Onu 

 

EPON/GPON 1GE Secure ONU spĺňajúce požiadavky 

FTTH ultra širokopásmového prístupu domácich a SOHO 

používateľov. Je založené na stabilnej a vyspelej technológii 

EPON/GPON, ktorá má vysoký pomer výkon / cena a 

technológiu prepínača L3 Ethernet. Zariadenie je použiteľné 

ako s EPON, tak aj s GPON centrálami. Je to zariadenie s 

kvalitným priemyselným dizajnom a výkonným firewallom. 

8. Prepojovací box PFA121 

 

Prepojovací box, hliníkový, pre kamery Dahua, 

kompatibilné s modelmi HAC-HFW [E], HAC-HDW [M], 

IPC-HFW [E], PFB120W, PFB121W, rozmery 

134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg 

 

9. 
 

Hliníkový adaptér pre montáž 

kamery 

Hliníkový montážny adaptér pre uchytenie kamier značky 

Dahua na stĺp, kompatibilné  

 

10. 
 

Hliníkový adaptér na roh 

PFA151 

 

Adaptér pre montáž Dahua PTZ na roh budovy, 

kompatibilné príslušenstvo PFB300S, PFB300C, PFA120, 

PFA130, PFA131, PFB300C  

 

11. 
 

Optický kábel opt.12 vl. SM 

FLAT COMM SCOPE 
Počet vlákien 12;  typ vlákna SM, 9/125, OS2 G.657A;  

plášť HDPE;  prostredie – vonkajšie;  priemer 7.7x3.8 mm;  

trieda priemeru od 8 do 10mm;  konštrukcia FLAT DROP;  

typ inštalácie – závesný, trieda reakcie na oheň Fca        

    
 

12. Bandimex  páska Nerezová páska BANDIMEX určená pre ľahké upínanie, 

šírka 9.5-19 mm, hrúbka 0.4 mm,  

 

13. Spotrebný tovar Pomocný materiál, konektory, skrutky, svorkovnice, pásky 

a pod. 

 

14. Plošina - práca Z dôvodu, že optické a metalické káble sa budú ťahať 

a osádzať vo výške 5-6 metrov, je podmienkou bezpečnosti 

realizácia ťahania káblov pomocou vysokozdvižnej plošiny. 

 

15. 
 

Montážne práce 

 

 

Kabeláž pre kamerový systém, osadenie a zapojenie 

komponentov kamerového systému, nastavenie, 

naprogramovanie, zaškolenie obsluhy. 

Odovzdanie meracieho protokolu OTDR – kvalita optických 

zvarov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


