
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s názvom: 

 

„Obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Banská Štiavnica – 3.etapa“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a adresa verejného obstarávateľa: 

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Zastúpený:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica 

Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Mgr. Katarína Hulinová , 045/694 96 05, katarina.hulinova@banskastiavnica.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických:  

RNDr. Zuzana Šušková, 045/694 96 54, zuzana.suskova@banskastiavnica.sk 

PhDr. Peter Šemoda, 045/694 96 01, peter.semoda@banskastiavnica.sk 

 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Telefón: 045/694 96 10 

Bankové spojenie: VÚB a.s., Žiar nad Hronom 

Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

                  SK96 0200 0000 0016 4529 1655 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 202 110 7308 

 

2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks IP otočnej kamery – výmena nefungujúcej kamery na ulici 

Bratská a 2 ks LPR statických kamier – monitorovanie nového parkoviska na ulici Dolná 

vrátane potrebného príslušenstva a príslušného serveru na spracovanie videa a analýzu dát.  

 

Technický popis (minimálne technické parametre, ktoré verejný obstarávateľ požaduje pre 

daný predmet zákazky):  

 

IP kamera otočná (výmena nefungujúcej kamery na ulici Bratská):  Hikvision DS-2DE7430IW-AE 

- 1/1.9" Progressive Scan CMOS 

- Rozlíšenie 4 Mpix 

- 30x optický zoom / 16x digitálny zoom 

- IR prisivietenie do 150m - adaptívne podľa uhla záberu 

- 360° bezdorazové otáčanie, náklon v rozsahu -15° - 90° 

- Kompresia H.265+ 

- Napájanie HighPoE alebo 24V~ 
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IP kamera statická (monitorovanie nového parkoviska na ulici Dolná): DS-2CD2T86G2-2I(2.8mm) 

- 6 Mpix 16:9 biela tubus kamera 

- objektív 2,8 mm 

- uhol záberu 110.7° 

- citlivosť 0,014 Lux @ (F1,6, AGC Zap.) 

- IR do 50m 

- WDR 120dB 

- lokálny záznam : Áno 

- IP67 

 

Server na spracovanie videa a analýzu dát (spracovanie, archivácia a analýza video záznamov) 

Typ procesora: Intel 4 Core Xeon; Kapacita pamäte:16 GB; Technológia serverového radiča: 

SAS+SATA+SATA SSD; RAID: non-RAID; Kapacita pevného disku (v GB):4000; Počet 

inštalovaných HDD:2; Maximálny počet HDD v servri:4; Hot-plug cage pre HDD:3.5" LFF 

 

Drobný inštalačný materiál: skrutky, lišty, úchyty, inštalačné trubky, hmoždiny, chráničky na kábel, 

prepäťové ochrany, výložníky 

 

Kábel STP/UTP oudoor: kábel do vonkajšieho prostredia na prepojenie zariadení ktoré nebude  

potrebné pripájať cez WIFI spoje.  

 

Rádiový spoj v pásme 5GHz: Pripojenie kamier do mestskej siete. 

 

3.  Zmluva 

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva v zmysle ustanovení § 409 a nasl. zákona  

č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.  

 

4. Miesto dodania 

Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 

 

5. Termín plnenia 

Termín dodania a inštalácie: do 30.04.2020 

 

6. Variantné riešenie 

Uchádzačom sa umožňuje predložiť aj variantné riešenia. Prioritná pre verejného obstarávateľa 

zostáva však ponuka podľa kritérií uvedených v bode 2. tejto výzvy.  

 

7. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom vnútra SR 

– Okresný úrad Banská Bystrica, z programu OD60103.39385, v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie 

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality a 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného platobného prevodu v lehote splatnosti 

faktúry do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

8. Typ zákazky 

Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 a § 117 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky  
9 305,- € bez DPH 



      
 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

10. Podmienky účasti 

 Ponuka musí obsahovať:  

 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu 

zákazky - ako súčasť Vašej cenovej ponuky prosíme vyplniť výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu 

tejto výzvy (Príloha č.1),  

 v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová 

ponuka obsahovala podpis a pečiatku, 

 fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky (napr. 

kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) 
- doklad o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky (napr. kópia 

živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si v súlade 

s ustanoveniami zákona 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (221/2019 Z.z.) 

(zákon proti byrokracii) zabezpečíme z dostupných informačných systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č.2)  

- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. 

Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný  

v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti  

týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona 

 

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená 

v cenovej ponuke musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení 

neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a musí 

zahŕňať všetky náklady uchádzača na vykonanie predmetu zákazky podľa tejto výzvy.  

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná 

zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

12. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do piatka 13.03.2020 do 10:00 hod. elektronicky na 

e-mailovú adresu: katarina.hulinova@banskastiavnica.sk, ponuky možno doručiť aj poštou alebo 

osobne v uzavretej obálke s označením „Kamery BŠ“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné 

námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

 

Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie 

dátum odoslania ponuky na poštovú či e-mailovú prepravu. 

 

13. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

Splnenie podmienok účasti  bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý: 

a) predložil neplatné doklady, 

b) nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie, 
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d) nebol oprávnený na poskytnutie služby bodu č. 2 tejto výzvy, 

e)  dopustil sa kolúzneho správania alebo konfliktu záujmov v zmysle § 40 ods. 6 písm. f).  

 

14.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena (cena celkom) 

za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu č. 2 tejto výzvy vyjadrená v eurách 

(EUR) vrátane DPH 

 

15.   Cena a spôsob určenia ceny 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR  č.18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 

v eurách a musí zahŕňať všetky náklady a honorár uchádzača. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná 

zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH, upozorní. 

 

16. Doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 

zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet 

zákazky. 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ podpíše zmluvu o dielo podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak 

úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu, pričom platí predchádzajúci 

odsek tejto výzvy. 

 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli                

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 05.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

     primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: 

1. Výkaz výmer 

2. Čestné vyhlásenie 


