
Spis č.:  /2013 

 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

 plánuje zadať zákazku s názvom: „Kamerový systém“  
35125300-2 Bezpečnostné kamery. 

 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: uvedené v prílohe č.1 

Predmetom zákazky je: Dodávka a montáž kamerového systému v súlade s projektom. 

 

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej 

kvality uskutočnenia stavebných prác podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v návrhu zmluvy
 
bez DPH a s DPH. 

1.3 Cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

1.4 Fyzická obhliadka objektu je možná v termíne  05.12.2013.- 6.12.2013 v čase od 9.00 do 

10.00 hod. Projektová dokumentácia k nahliadnutiu počas obhliadky. 

1.5 Kontaktná osoba určená objednávateľom na obhliadku objektu RNDr. Ladislav Bertko 

1.6 Kritérium hodnotenia: Cena s DPH za dodávku a montáž kamerového systému 

1.7 Náš požadovaný termín ukončenie prác je:  23.12.2013 

1.8 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

nevybrať žiadneho uchádzača. 

1.9 Uchádzač ďalej: 

 predloží platný doklad o oprávnení podnikať (kópiu) 

1.10 Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke a mailom s názvom a sídlom 

uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať 

a s heslom súťaže „Kamerový systém“  na našu adresu najneskôr: 9.12.2013  do 9
00

 hod. 

a na e-mail skola@szske.sk 

1.11 Zmluva bude podpísaná s uchádzačom alebo objednávka bude uplatnená u uchádzača, 

ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú ponuku predloženú v súlade s touto výzvou. Ak 

ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude 

mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na 

odstránenie týchto nedostatkov. Ak uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, 

bude zmluva podpísaná s uchádzačom v poradí ďalším. 

1.12 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 10.12.2013 

 

 

Prílohy:  

- podľa sprievodného listu 

 

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 

 

 

 

        PhDr. Viera Rusinková 

                riaditeľka školy 



Splnenie podmienok účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní. 
 

 

 predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať  

 predloží čestné vyhlásenie, že nemá daňové nedoplatky a evidované nedoplatky 

poistného do zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, nedoplatky 

príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania 

ponuky (len originál), 

 predloží čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v 

obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla, nie staršie 

ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (len originál),  

 

 

Úspešný uchádzač predloží:  

 

  návrh zmluvy  

  

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby zmluva obsahovala minimálne tieto zmluvné podmienky: 

 určenie zmluvných strán, 

 predmet plnenia zmluvy, 

 právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie, 

 odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov, 

 termín dodávky alebo harmonogram plnenia zmluvy, 

 omeškanie, 

 miesto dodávky tovaru, 

 spôsob prevzatia, 

 cena,  

 platobné podmienky a fakturácia, 

 právne vzťahy a dôsledky nesplnenia zmluvy, 

 zmluvné pokuty, 

 náhrada škody, 

 riešenie sporov. 

 

 

 

 

 

 



 

Termíny požadované verejným obstarávateľom 

 termín predloženia ponuky na získanie zákazky  9.12.2013  do  9.00 hod.  

 podpis zmluvy (objednávky)  do 10.12.2013 

 predpokladaný termín oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk 10.12.2013 

 termín dodania tovaru najneskôr do 27.12.2013 

  

Fakturácia 

 verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje 

 faktúra  bude uhradená po poskytnutí celej služby alebo jej časti najneskôr do 40 

kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia 

 

Ostatné pokyny a usmernenia 

 

 Uchádzač v ponuke uvedie všetky údaje požadované verejným obstarávateľom 

 Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady požadované 

verejným obstarávateľom, bude z verejného obstarávania vylúčená 

 Ponuky v uzavretej obálke zasielajte alebo doručte na adresu:   

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

 

Kritériá na vyhodnotenie doručených ponúk 

 

Celková cena s DPH za dodaný tovar vrátane dopravy a montáže. 

 

 

Poznámka: Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky doručené poštou, alebo 

osobne na sekretariát školy v stanovenom termíne. 

 

 

Ďalšie informácie pre vypracovanie ponuky získate osobne, telefonicky alebo mailom. 

 

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

Tel. : 055 62 211 89, 0905 462 924 

mail: bertko@szske.sk,  skola@szske.sk  
  

 

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 

          

         PhDr. Viera Rusinková 

               riaditeľka školy 

 

mailto:bertko@szske.sk


Príloha č. 1. 

 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: „Kamerový systém“ 

 

Dodávka a montáž kamerového systému podľa projektovej dokumentácie. 

 
 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje 

konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní 

nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 

podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 

úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na 

ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej 

značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

Zároveň uvedie presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či 

ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 

nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo 

vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v týchto súťažných podkladoch. 
 

 
Investor požaduje pre zachovanie navrhovanej koncepcie a výkonu kamerového 

systému nevyhnutne dodržať nasledovné minimálne technické parametre: 
 
Kamera 
 

- Súlad s normami EN 60950-1, EN 50130-4, EN 50130-5, FCC časť 15-pod časť B- trieda B,  
smernica 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite, EN 55022 trieda B, EN 
55024, EN 50121-4, EN 50121-3-2, EN 55025, EN 50155, ISO 16750-3, EN 50132-5-2, CE 

- Napájanie súčasne  +12 VDC, +24 VDC a PoE IEEE 802.3af 
- Snímací prvok 1/2.7“ CMOS 
- Počet pixelov snímacieho prvku 1920x1080 
- Citlivosť 0.1 lux 
- Široký dynamický rozsah min. 69 dB 
- Elektronický režim Deň/Noc : Auto, Color, Monochrome 
- Rýchlosť závierky : AES, pevné nastavenie 1/30 až 1/15000 
- Rozlíšenie videa: 1080p, 720p, 480p, 432p, 240p, 288p, 144p 
- Pomer strán 16:9 
- Kompresia H.264 MP, M-JPEG 
- Maximálny snímkový kmitočet : 30 obrázkov/s  pri rozlíšení 1920x1080p  
- Nastavenie pre obraz: vodotisk pre záznam, označenie poplachového režimu, zrkadlový 

obraz, preklopenie obrazu, kontrast, sýtosť, jas, vyváženie bielej, úroveň ostrosti, 
zvýšenie kontrastu, kompenzácia protisvetla, maska privátnej zóny, detekcia pohybu, 
poplach pri neoprávnenej manipulácii, zvislý režim, počítadlo pixelov 

- objektív 67,4 st. x 40,8 st. pre sledovanie koridorov, 135 st. x 75 st. pre ostatné kamery 
- servisný analógový video výstup 
- vnútorná pamäť RAM: nahrávanie predpoplachu 10 s. 
- slot pre pamäťovú kartu s podporou microSDHC do 32 GB a microSDXC do 2 TB 
- nahrávanie: nepretržité nahrávanie, kruhové nahrávanie, nahrávanie poplachov, 

plánované nahrávanie 
- Sieťové protokoly: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, 

ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x, DNS, DNSv6, 



DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest 
Authentication 

- Šifrovanie : TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES 
- Ethernet: 10/100 Base-T, autosensing, polovičný / plný duplex, RJ 45 
- Napájanie cez sieť ethernet: IEEE 802.3af ( 802.3at typ1) 
- Štandardizácia: ONVIF Profile S 
- Rozmery : priemer 110mm x výška 55 mm 
- Krytie IP66 
- Odolnosť pred nárazom IK08 
- Prevádzková teplota -30st.C až +50st.C 
- iDNR (inteligentné dynamické potlačenie šumu) 
- prevedenie kompaktné v polguľovom kryte 
- dual streaming 
- E-PTZ so samostatným streamom 

  
SW pre riadenie systému a záznam obrazu 
 

- Systém na správu videa ( ďalej len VMS ) musí byť kompletným IP video bezpečnostným 
riešením umožňujúcim kompletnú správu digitálneho videa, audia a dát cez IP sieť.  

- VMS musí podporovať výrobky BOSCH a kamery 3 strán.  
- VMS sa musí skladať  z nasledujúcich častí:  

o job server ( centrálna správa udalostí a alarmov) 
o  record services (služba zabezpečujúca záznam IP kamier) 
o  aplikácia pre konfiguráciu  
o  aplikácia pre operátora 

- Video z ľubovoľného miesta siete musí byť možné sledovať na jednom alebo viacerých 
klientskych staniciach súčasne a  kedykoľvek 

- Kamery, NVR stanice a klientske stanice musia byť viditeľné z ľubovoľného miesta v sieti 
IP  

- SW komponenty VMS musia pracovať na jednom PC súčasne pod nasledujúcimi 
operačnými systémami: 

o  Windows Server 2003 ( 32 bit ) 
o  Windows XP Professional SP3 ( 32 bit ) 
o  Windows Server 2008 R2 ( 64 bit ) 
o  Windows Server 2008 ( 32 bit ) 
o  Windows 7 ( 32 a 64 bit ) 

- Architektúra systému 
o  Vymedzenie pojmov: 

 PC s inštalovaným VMS je ďalej označované ako stanica.   
 V systéme sa môžu nachádzať stanice ktoré zaznamenávajú obraz 

z kamier ( ďalej ako nahrávacia stanica „NS“ ) a stanice ktoré zobrazujú 
obraz živých kamier lokálne pripojených alebo z NS . Tie sú označené ako 
prijímacia stanica „PS“.  

 Vzdialená stanica VS je NS ktorá pripája iné NS alebo PS. 
o  Operátor musí mať možnosť manuálne pripojiť alebo odpojiť VS konfigurovanú 

na jeho lokálnej PS 
o  NS musí umožňovať: 

 Nahrávať video 
 Zobraziť video a ovládať živé video z lokálnej alebo z VS. 
 Prehrávať zaznamenané video uložené z lokálnej alebo vzdialených NS. 



 Spracovávať alarmové úlohy alebo posielať potvrdenie z lokálnej stanice 
na VS 

 Prijímať alarm zo VS 
o  VMS musí umožňovať pripojiť minimálne 32 VS súčasne 

- VMS musí umožniť zobraziť prehrávať a zaznamenávať minimálne 64 kamier na 1 stanicu 
- VMS musí podporovať výrobky: 

o  BOSCH MPEG-4 
o  BOSCH H.264 ( vrátane HD ) 
o  AXIS MPEG-4 ( vrátane HD ) 
o  JPEG IP zariadenia cez HTTP/TFTP  

- VMS musí podporovať login užívateľov v LDAP skupinách 
- VMS musí garantovať pripustnosť 100 Mb/s v režime Record 

 

 
POŽIADAVKY NA  ZHOTOVITEĽA   

 
1. Zhotoviteľ musí predložiť certifikát o oprávnení inštalovať a vykonávať servisnú činnosť na 

ponúkanú technológiu vystavený výrobcom resp. autorizovaným zástupcom pre SR.  
2. Zhotoviteľ musí predložiť platnú licenciu na prevádzkovanie  technickej služby podľa zákona 

473/2005 Z. z. 

 

 


