
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru 
a súvisiacich služieb s názvom „Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému v Šali“ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba  
vo veciach technických: Ing. Eliška Vargová, Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne  
                                                 fondy  (kontakt mobil: 0903649933) 
Kontaktná osoba 
vo veciach podmienok  
verejného obstarávania: Mgr. Margita Simighová, Referát právny a verejného  obstarávania  
                                                 (kontakt tel. 031/7705981)  
e-mail:    vargova@sala.sk        simighova@sala.sk                                           

 
2. Miesto dodania predmetu zákazky:  

2.1: lokalita Šaľa, mestská časť Veča – ul. Nitrianska pri odbočke na ul. Gen. L. Svobodu; ul. 
Nitrianska pri odbočke na ul. Dóžovu; križovatka na ul. Hollého a Gen. L. Svobodu; ul. Fr. Kráľa 
smerom na odbočku na ul. Hollého; križovatka ul. Hollého a Lúčnej; ul. Hollého za budovou COV 
pri MŠ Hollého. 
2.2: lokalita Šaľa, cintorín v Šali – ul. Hlavná. 
 

3. Rozdelenie a komplexnosť dodávky:    
Zákazka sa delí na dve časti. Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky 
(bod 2.1 a 2.2). Umožňuje sa predloženie cenovej ponuky aj na časť zákazky ( buď 2.1 alebo 2.2). 
                                                                                                        

4. Variantné riešenie:  
Nie. 
 

5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
1. časť zákazky: do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy nie však neskôr ako 30.12.2017. 
2. časť zákazky: do 4 mesiacov od doručenia podpísanej objednávky zo strany verejného 

obstarávateľa. 
 

6. Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako dodávateľ predmetu 
zákazky  najneskôr do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy na realizáciu predmetu zákazky 
uzatvoril a predložil poistenie na zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a to 
minimálne vo výške zmluvnej ceny vyjadrenej v EUR vrátane DPH, alebo ekvivalent v inej mene. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač predložil ako prílohu k zmluve: 
- doklad, že na ponúkaný tovar je na území Slovenskej republiky zabezpečený autorizovaný servis, 
- certifikáty na dodávané produkty – homologizácia 

mailto:vargova@sala.sk
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- platnú licenciu na prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby podľa zákona  
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších 
predpisov 

- základný technický popis resp. obdobné/ekvivalentné potvrdenie vystavené na základe typovej 
skúšky vykonanej poverenou skúšobňou na ponúkaný typ zariadenia. 
 

7. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je obstaranie dodávky a montáže 6 statických a  1 otočnej kamery 
s príslušenstvom vrátane IR reflektorov a serverom, vrátane licencií, montáže a súvisiacich 
výdavkov na verejné priestranstvá v meste Šaľa do mestskej časti Veča, prevažne do lokalít častých 
dopravných nehôd týkajúcich sa najmä chodcov, možných únikových trás páchateľov, ako aj 
priamo do sídliska do lokalít častého poškodzovania majetku. Cieľom je rozšírením kamerového 
systému mať podchytené hlavné tepny sídliska, ul. Nitriansku a cez ul. Fr. Kráľa na ul. Hollého, 
ktorá je v rámci sídliska prierezovou komunikáciou. Ide celkom o 7 kamier v 6  lokalitách mestskej 
časti Veča. Predmetom diela je aj vypracovanie projektu umiestnenia a napojenia kamerového 
systému vrátane fotodokumentácie - zhotovenie a dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, 
ktorá musí obsahovať minimálne realizačnú technickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
predmetu zákazky pre prvú časť a dodávka a montáž 2 statických kamier s príslušenstvom vrátane 
IR reflektorov, vrátane licencií, montáže a súvisiacich výdavkov do cintorína v Šali pre druhú časť. 
Viac v súťažných podkladoch. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 12.591,67 eur bez DPH pre prvú časť a 1.619,20 eur bez DPH 
pre druhú časť. 
 
Slovník spoločného obstarávania:  
Hlavný predmet: 
hlavný slovník:  
35120000-1 - Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia;  
 
Doplňujúce predmety:  
hlavný slovník:  
35125300-2 – Bezpečnostné kamery 
35113000-9 – Bezpečnostné inštalácie  
51612000-5 – Inštalácia zariadení na spracovanie informácií  
48771000-3 – Softvérový balík všeobecných obslužných programov  
32581100-0 – Kábel na prenos údajov  
45315100-9 – Elektrotechnické inštalačné práce  
35125000-6 – Systémy ostrahy/dohľadu  
45314300-4 – Inštalovanie kabeláže  
51000000-9 – Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  
64221000-1 – Služby prepojenia na diaľku  
72318000-7 – Prenos údajov  
72300000-8 – Dátové služby 
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu). 

 
8. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie:  
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu na predmet 
obstarávania – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname hospodárskych 
subjektov s uvedením registračného čísla. 
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Technická alebo odborná spôsobilosť:   
Uchádzač predloží v súlade s § 34 ods. 1 písm. m) ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená alebo 
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie 

alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo 
určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. 

 
9. Lehota na predkladanie ponúk: 

a) 21/08/2017 Čas 10:00 h  
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 

alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí 
obsahovať: 
• adresu verejného obstarávateľa, 
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“  
• heslo súťaže: „Prevencia kriminality – kamerový systém Šaľa“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.  
 
 

10. Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum: 21/08/2017   Čas: 11:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní  obálok  s  ponukami môže byť  uchádzač zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
 

11. Podmienky financovania: 
Prvá časť predmetu zákazky bude financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality poskytnutej prostredníctvom 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresného úradu Nitra a z vlastných prostriedkov 
verejného obstarávateľa.  
Druhá časť predmetu zákazky bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby.  
 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena vrátane DPH. 
 

13. Ďalšie informácie: 
13.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  

 
13.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie Svätej 

Trojice č. 7, 927 15  Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka  musí byť 
uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou 
hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „Prevencia kriminality – kamerový systém Šaľa“. 
 

13.3 Cena za predmet zákazky  musí  zahŕňať  všetky  náklady  spojené  s predmetom zákazky, t.j. 
dopravu na miesto určenia, montáž,  inštaláciu zariadenia, vyškolenie obsluhy a prevádzky 
kamerového systému. Verejný obstarávateľ požaduje, aby cena bola v ponuke stanovená 
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v štruktúre: názov  položky, cena spolu bez DPH, výška DPH, cena spolu s DPH. Ak je uchádzač 
platcom DPH bude cena predmetu obstarávania uvedená vrátane DPH ako celková cena, ak 
uchádzač nie je platcom DPH bude cena predmetu obstarávania uvedená ako celková cena. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 

13.4 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
• Doklady podľa bodu 8. tejto výzvy 
• Návrh na plnenie kritérií 
• Technickú špecifikáciu dodaného tovaru 
• Položkovitý rozpočet  
• Podpísaný návrh kúpnej zmluvy pre prvú časť zákazky. 
 

13.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 
 
 
 
 
 

V Šali dňa 07. 08. 2017  
                                                                                                                                                                              
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Mgr. Jozef Belický   
                                                                                                                                                        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

• Návrh na plnenie kritérií 
• Súťažné podklady 
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača:  ___________________________________________ 
Sídlo uchádzača:    __________________________________ 
IČO uchádzača:    __________________________________ 
   
 

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Celková cena vrátane DPH. 
 
 

NAJNIŽŠIA CENA 
KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK PLNENIE 

 
Celková cena vrátane DPH – 1. časť zákazky 

 

Celková cena vrátane DPH – 2. časť zákazky 
 

 

SPOLU cena vrátane DPH: 
 

 

 
Platca DPH:  áno – nie  
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 
 
 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača 
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že: 
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii 

a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, 

berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, 
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

 
 
 
 
 
 
V _______________ dňa ____________________ 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         

_____________________________ 
                                                                                                                                meno, priezvisko a podpis 
                                                                                                                        štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní dodanie tovaru a súvisiacich 

služieb s názvom „Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému v Šali“ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

S Ú Ť A Ž N É     P O D K L A D Y 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba  
vo veciach technických: Ing. Eliška Vargová, Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne  

  fondy (kontakt mobil: 0903649933) 
Kontaktná osoba 
vo veciach podmienok  
verejného obstarávania:  Mgr. Margita Simighová, referát právny a verejného  obstarávania  
                                                 (kontakt tel. 031/7705981,       fax: 031/7706021)  
e-mail:     vargova@sala.sk           simighova@sala.sk                                        
 

2. Zmluva o zdroje financovania:  
Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy, predmetom ktorej bude dodanie tovaru 
a súvisiacich služieb v zmysle § 3 ods. 2 ZVO. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok je 
uvedené v bode 12. – Obchodné podmienky (pre prvú časť zákazky). 
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 
2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality poskytnutej prostredníctvom Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky – Okresného úradu Nitra a z vlastných prostriedkov verejného 
obstarávateľa – prvá časť zákazky. Druhá časť zákazky bude financovaná z vlastných zdrojov 
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby.  

 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Kamerový systém v meste Šaľa bol zriadený v roku 2005. Existujúci kamerový systém sa osvedčil, 
avšak nepokrýva všetky kritické oblasti z pohľadu pouličnej trestnej činnosti.  
Predmetom zákazky je obstaranie dodávky a montáže 6 statických a 1 otočnej kamery 
s príslušenstvom vrátane IR reflektorov a serverom, vrátane licencií, montáže a súvisiacich 
výdavkov) na verejné priestranstvá v meste Šaľa do mestskej časti Veča, prevažne do lokalít 
častých dopravných nehôd týkajúcich sa najmä chodcov, možných únikových trás páchateľov, ako 
aj priamo do sídliska do lokalít častého poškodzovania majetku. Cieľom je rozšírením kamerového 
systému mať podchytené hlavné tepny sídliska, ul. Nitriansku a cez ul. Fr. Kráľa na ul. Hollého, 
ktorá je v rámci sídliska prierezovou komunikáciou. Ide celkom o 7 kamier v 6  lokalitách mestskej 
časti Veča. 
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a následné uvedenie do prevádzky (t. j. rozšírenie 
existujúceho kamerového monitorovacieho systému na verejných priestranstvách mesta Šaľa) 
v zmysle rozpočtu a dodanie súvisiacich služieb (1. časť predmetu zákazky): 
• 6 statických kamier s príslušenstvom umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia v zmysle 

nižšie uvedenej špecifikácie lokalít,  
• 1 otočnej kamery s príslušenstvom umiestnenej na stĺpe verejného osvetlenia v zmysle nižšie 

uvedenej špecifikácie lokalít,  

mailto:vargova@sala.sk
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• rozvádzačov, ukončenie optiky a záložných zdrojov pre kamery 
• Software a licencií pre pripojenie 8 ks kamier do NVR systému (možnosť spracovania analýzy 

obrazu (VCA) z kamier, 
• VCA counting - VCA analýza - počítanie objektov (osôb, automobilov, alebo užívateľom 

nedefinovaných) pri prechode detekčnou líniou, 40 línií 
• VCA survilance -VCA analýza - neustále sleduje a klasifikuje pohyblivé a statické objekty a ich 

črty s plnohodnotným filtrom (vstup, výstup, objavenie sa, zmiznutie, zastavenie, obmedzenia 
smeru, počítanie objektov, zdržiavanie sa, typ objektu, rýchlosť), Tieto pravidlá sú definované 
v rôznych kombináciách prekrývajúcich sa detekčných zón.    

• Nový NVR  server (Hardware), licencií pre nové kamery vrátane súvisiacich prác, služieb 
a dodávok. 

• Technická dokumentácia a revízne správy - predmetom diela je aj vypracovanie projektu 
umiestnenia a napojenia kamerového systému vrátane fotodokumentácie - zhotovenie a 
dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, ktorá musí obsahovať minimálne realizačnú 
technickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zákazky (technické výkresy 
s vyznačením všetkých dodaných technologických častí systému, optických prenosových 
káblov, napájacích rozvodov, sprievodnú a technickú správu), návod na bezpečné užívanie, 
údržbu a obsluhu)  

• Montáž a nastavenie kamier v zmysle legislatívy 
• začlenenie už existujúcich kamier do nového VDR systému  
• Inštalácia napájania kamier – odberné miesta energie, príprava dokumentácie pre napojenie 

do siete el. energie, zriadenie odberného miesta - nemeraný odber elektrickej energie  
• ponuka musí spĺňať aj nasledovné parametre: 

o diaľkový reštart kamery, diaľkové monitorovanie obrazu a záznamu 
o inštalácia kamier a inštalácia „poslednej míle“ dátového prepojenia – optickej prevodovej 

trasy, t. j. pripojenie kamier do prenosovej siete 
o skúšobná prevádzka 
o záručný a prevádzkový servis 
o vytvoriť možnosť zálohovania dát pri strate spojenia zo záznamového zariadenia 
o softwarové zariadenia musia byť zabezpečené systémom hesiel proti zneužitiu, 

zaznamenané súbory nesmú byť cielene odstrániteľné, t.j. nesmie byť možné vedome 
odstrániť vybratá časť záznamu, prehliadací software implementovaný na prehliadacom PC 
musí byť plnohodnotný t. j. musí umožňovať všetky funkcie ako software implementovaný 
na videoserveri 

o simultánny záznam a prehrávanie – triplex – súčasne live, záznam a prehrávanie záznamu, 
počet zobrazených kamier – všetky súčasne 

o frekvencia snímok v zázname – nastaviteľná pre každú kameru zvlášť 
o zabezpečenie prenosu opto káblovým alebo metalickým prepojením po celej prenosovej 

trase, rozvody siete v maximálnej možnej miere uložiť do zeme (dodávateľ - predávajúci si 
zabezpečí potrebné povolenia) 

o súhlas s poskytnutím a zverejnením výsledkov realizovaného projektu za účelom 
prezentácie na úseku prevencie kriminality 

o dodanie, inštalácia zákazky a všetky potrebné finančné náležitosti ukončiť najneskôr do 4 
mesiacov od účinnosti zmluvy nie však neskôr ako 30.12.2017 

o montáž a nastavenie kamier, 36 mesiacov záruka na HW a záručný servis, 24 mesačný 
prevádzkový servis - údržbu. 

o musí obsahovať cenu za integráciu - zjednotenie existujúcich kamier a systémov do 
jediného jednotného systému. 

o Počet obrazoviek musí spĺňať nasledovnú podmienku podľa počtu nasadených kamier: 
Obsluha musí vidieť súčasne obraz z každej kamery, vrátane kamier inštalovaných                       
v minulosti. Na jednej obrazovke môže byť pritom obraz maximálne štyroch kamier! 
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o Nakoľko sa na predmet zákazky viaže účelová dotácia zo štátneho rozpočtu, limitný termín 
dodania je nevyhnutné dodržať. 

o Dodávateľ musí zaručiť, že systém bude po technickej stránke inštalovaný a nastavený 
v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami vyhlášok tak, že neumožní porušenie zákona 
o ochrane osobných údajov.  

o Súčasne zabezpečí vyškolenie obsluhy a prevádzky kamerového systému tak, aby nielen 
dodržiavala prevádzkový režim, ale aj rešpektovala zákon o ochrane osobných údajov. 

o predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy na realizáciu predmetu 
zákazky uzatvorí a predloží kupujúcemu poistenie na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri 
výkone povolania a to minimálne vo výške zmluvnej ceny vyjadrenej v EUR vrátane DPH. 

Druhá časť: Predmetom zákazky je dodávka, montáž a následné uvedenie do prevádzky (t. j. 
rozšírenie existujúceho kamerového monitorovacieho systému na verejných priestranstvách 
mesta Šaľa) v zmysle rozpočtu a dodanie súvisiacich služieb: 
• 2 statických kamier s príslušenstvom umiestnených na budovách,  
• rozvádzačov, ukončenie optiky a záložných zdrojov pre kamery 
• licencie pre pripojenie 2 ks kamier do NVR systému (možnosť spracovania analýzy obrazu (VCA) 

z kamier, 
• montáž a nastavenie kamier v zmysle legislatívy 
• začlenenie už existujúcich kamier do nového VDR systému  
• inštalácia napájania kamier – odberné miesta energie, príprava dokumentácie pre napojenie 

do siete el. energie, zriadenie odberného miesta - nemeraný odber elektrickej energie  
• ponuka musí spĺňať aj nasledovné parametre: 

o diaľkový reštart kamery, diaľkové monitorovanie obrazu a záznamu 
o inštalácia kamier a inštalácia „poslednej míle“ dátového prepojenia – optickej prevodovej 

trasy, t. j. pripojenie kamier do prenosovej siete 
o skúšobná prevádzka 
o záručný a prevádzkový servis 
o vytvoriť možnosť zálohovania dát pri strate spojenia zo záznamového zariadenia 
o zabezpečenie prenosu opto káblovým alebo metalickým prepojením po celej prenosovej 

trase, rozvody siete v maximálnej možnej miere uložiť do zeme (dodávateľ - predávajúci si 
zabezpečí potrebné povolenia) 

o montáž a nastavenie kamier, záručný servis, 24 mesačný prevádzkový servis - údržba. 
o musí obsahovať cenu za integráciu - zjednotenie existujúcich kamier a systémov do 

jediného jednotného systému. 
o Počet obrazoviek musí spĺňať nasledovnú podmienku podľa počtu nasadených kamier: 

Obsluha musí vidieť súčasne obraz z každej kamery, vrátane kamier inštalovaných                       
v minulosti. Na jednej obrazovke môže byť pritom obraz maximálne štyroch kamier! 

o Dodávateľ musí zaručiť, že systém bude po technickej stránke inštalovaný a nastavený 
v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami vyhlášok tak, že neumožní porušenie zákona 
o ochrane osobných údajov.  
 

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.  Použitie ekvivalentu 
uchádzač v ponuke jasne vyznačí a uvedie potrebné špecifikácie, ktorými zdokladuje, že navrhnutý 
ekvivalent spĺňa minimálne požadované parametre. 
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Ide o realizáciu projektu Prevencia kriminality - rozšírenie kamerového systému v Šali. Projekt 
bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. 

 
Licencia – technická služba 
Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom licencie na prevádzkovanie technickej služby na ochranu 
majetku a osoby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o súkromnej bezpečnosti“). Zákon 
o súkromnej bezpečnosti definuje súkromnú bezpečnosť ako poskytovanie súkromnej 
bezpečnostnej služby alebo poskytovanie technickej služby. 

 
Popis rozpočtu projektu pre rozšírenie kamerového systému je uvedený v prílohe č. 1 týchto 
súťažných podkladov. 
Definícia montážnych stanovíšť umiestnenia kamier (zobrazenie aj na fotodokumentácii pre 
prvú časť predmetu zákazky) je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. 

 
Nové kamery (6x statických a 1x otočná) budú inštalované v katastri mesta Šaľa, v mestskej  časti 
Veča v nasledovných 6 lokalitách pre prvú časť predmetu zákazky:  
1. Ul. Nitrianska pri odbočke na ul. Gen. L. Svobodu –1x  statická kamera s pohľadom smerom 

k mostu, najmä úsek častých dopravných nehôd, priechod pre chodcov pri autobusovej 
zastávke. 

2. Ul. Nitrianska pri odbočke na ul. Dóžovu – otočná kamera, prevažne sledovanie dopravy na 
Nitrianskej ul., do ulice Bernolákovej kde je základná škola, Pribinovo námestie, okolie 
spoločenského domu vo Veči, kde sa konajú hromadné podujatia. 

3. Sídlisko – križovatka ul. Hollého a Gen. L. Svobodu – 2 x statická   
4. Sídlisko – križovatka ul. Hollého a Lúčnej – 1 x statická kamera 
5. Sídlisko – ul. Hollého za budovou COV pri MŠ Hollého – 1 x  statická kamera 
6. Sídlisko – ul. Fr. Kráľa smerom na odbočku na ul. Hollého – 1 x statická kamera 

 
Druhá časť predmetu zákazky sa týka lokality ul. Hlavná, cintorín v Šali – 2x statické kamery. 
 
 

   Špecifikácia predmetu zákazky  pre 1. časť predmetu zákazky 
      

Prevencia kriminality- rozšírenie kamerového systému v Šali m.j. ks 
      
Farebná otočná High Speed PTZ IP dome kamera, Rozlíšenie min. 2MPixel, 
zoom optický aspoň 30x, režim deň/noc Citlivosť min. 0.001lux, Funkcie AGC, 
BLC, WDR, Full HD 1080P, minimálne 2 streamy (dual stream),  ovládanie 
otočnej kamery bez oneskorenia 
Kompatibilne zo systémom NUUO, kovový kryt s vyhr., rozsah pracovnej 
teploty minimálne -40~55 °C,  možnosť rozšírenia kamery o licenciu VCA 
(komplexná videoanalýza VCA ks 1 
Statická Full HD 1080P IP kamera, minimálne 2Megapixel, WDR, Citlivosť min. 
0.1 lux, IR cut filter, min. 30 fps, režim deň/noc, IR min 70m, kovový kryt, 
minimálne 2 streamy ( dual stream), možnosť rozšírenia kamery o licenciu 
VCA (komplexná videoanalýza VCA counting, VCA surveilance),  ks 6 
Rozvádzač, ukončenie optiky a záložný zdroj pre kamery  ks 6 
Software a licencia pre pripojenie 8ks kamier do NVR systému (možnosť 
spracovania analýzy obrazu (VCA) z kamier ks 1 
VCA counting - VCA analýza - počítanie objektov (osôb, automobilov, alebo 
užívateľom nedefinovaných) pri prechode detekčnou líniou, 40 línií ks 6 
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VCA survilance -VCA analýza - neustále sleduje a klasifikuje pohyblivé a 
statické objekty a ich črty s plnohodnotným filtrom (vstup, výstup, objavenie 
sa, zmiznutie, zastavenie, obmedzenia smeru, počítanie objektov, 
zdržiavanie sa, typ objektu, rýchlosť), Tieto pravidlá sú definované v rôznych 
kombináciách prekrývajúcich sa detekčných zón.   ks 6 
Nový NVR  server (Hardware) ks 1 
Montáž a nastavenie kamery  ks 7 
Pripojenie na optickú infraštruktúru kamerového systému. Inštalácia 
„poslednej míle“ dátového prepojenia  ks 6 

Inštalácia napájania kamier – odberné miesta energie  ks 6 
Technická dokumentácia a revízne správy  ks 1 

 
 

Špecifikácia predmetu zákazky pre 2. časť predmetu zákazky 
Kamery do cintorína v Šali  - dve kamery inštalované na odlišné budovy m.j. ks 
      
Hikvision DS-2CD2035FWD-I alebo ekvivalent – Rozlíšenie min. 3MPix min. 
HD: 2048 x 1536,  Kompresia H.264/MJPEG, Objektív fixný 2,8mm 
IR prísvit 30m,  minimálny záber 135°, Citlivosť 0.005lux color, 0,0005lux 
BW, 0Lux IR,  ks 2 

FTP kábel závesný bm 20 

Rozvádzač, ukončenie optiky a záložný zdroj ks 1 
Licencia pre pripojenie 2 kamier do NVR systému ks 2 
Konzola, podstavec ks 2 
Napájanie 12V DC + batéria ks 1 
Elektroinštalačný materiál pre napájanie kamery ks 1 
Inštalácia nemeraný odber prúdu ks 1 
Inštalácia kabeláže- ukladanie čhod 8 

Montáž a nastavenie kamery ks 2 

Integrácia kamier do video systému ks 1 
Pripojenie na optickú infraštruktúru kam. Systému 
Inštalácia poslednej míle optického dátového pripojenia ks 1 

 
 

UPOZORNENIE 
V prípade nesplnenia niektorej z požiadaviek verejného obstarávateľa podľa tejto časti súťažných 
podkladov, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 
Úspešný uchádzač pred podpisom Kúpnej zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi – základný 
technický popis resp. obdobné/ekvivalentné potvrdenie vystavené na základe typovej skúšky 
vykonanej poverenou skúšobňou na ponúkaný typ zariadenia. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 12.591,67 eur bez DPH pre prvú časť a 1.619,20 eur bez DPH 
pre druhú časť. 
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Slovník spoločného obstarávania:  
Hlavný predmet: 
hlavný slovník:  
35120000-1 - Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia;  
 
Doplňujúce predmety:  
hlavný slovník:  
35125300-2 – Bezpečnostné kamery 
35113000-9 – Bezpečnostné inštalácie  
51612000-5 – Inštalácia zariadení na spracovanie informácií  
48771000-3 – Softvérový balík všeobecných obslužných programov  
32581100-0 – Kábel na prenos údajov  
45315100-9 – Elektrotechnické inštalačné práce  
35125000-6 – Systémy ostrahy/dohľadu  
45314300-4 – Inštalovanie kabeláže  
51000000-9 – Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  
64221000-1 – Služby prepojenia na diaľku  
72318000-7 – Prenos údajov  
72300000-8 – Dátové služby 
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu). 
 

4. Predloženie a obsah ponuky: 
4.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v tomto verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ 
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

4.2 Uchádzač vypracuje a predloží ponuku v súlade s Výzvou a týmito súťažnými podkladmi. 
Všetky potvrdenia, doklady a dokumenty predložené v ponuke musia vyhovovať 
podmienkam uvedeným vo Výzve a v týchto súťažných podkladoch. 

4.3 Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe aj v elektronickej verzii (cena predmetu zákazky 
zaokrúhlená na 2 desatinné miesta).  

4.4 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý. Obal ponuky   musí 
obsahovať nasledovné údaje: 
─ adresu uvedenú v bode 1. týchto súťažných  podkladov, 
─ adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta  podnikania) 
─ označenie: „Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“ 
─ označenie heslom súťaže  „Prevencia kriminality – kamerový systém Šaľa“.  

4.5 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

4.6 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 1., verejný 
obstarávateľ  vydá  uchádzačovi  potvrdenie  o  jej  prevzatí  s  uvedením  miesta, dátumu 
a času prevzatia ponuky.  

4.7 Predložením ponuky sa uchádzač považuje za oboznámeného so všetkými relevantnými 
zákonmi a predpismi v Slovenskej republike, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu ovplyvňovať 
alebo platia pre operácie a činnosti obsiahnuté v ponuke a následne v kúpnej zmluve. 

4.8 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
• Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa Výzvy na predkladanie 

ponúk.  
• Návrh na plnenie kritérií  
• Špecifikácia dodaného tovaru, položkovitý rozpočet (zvlášť na 1 časť a zvlášť na 2. časť). 
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• Návrh kúpnej zmluvy (pre 1. časť) aj s prílohami, podpísaný štatutárnym zástupcom 
a opatrený pečiatkou; musí byť vyhotovený v súlade s podmienkami uvedenými v týchto 
súťažných podkladoch.            

 
5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 

5.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode 1. 
5.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 21. 08. 2017 o 10:00 h 
5.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej  v bode 5.2 sa vráti 

uchádzačovi neotvorená. 
 
 
6. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

6.1 Uchádzač môže  predloženú  ponuku  dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 5.2. 

6.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky, e-mailom, alebo 
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu 
verejného obstarávateľa podľa bodu 1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 5.2 a na adresu podľa bodu 1. 
 

7. Otváranie obálok s ponukami: 
7.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 21. 08. 2017 o 11:00 hod. na adrese Mestský 

úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa. 
7.2 Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili 

ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní  obálok  s  ponukami môže byť  uchádzač 
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. 
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na 
zastupovanie. 

7.3 Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených 
ponúk zverejnia názvy alebo  obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich 
návrhy na plnenie kritéria, určeného verejným  obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. 

7.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, bude 
doručený záznam z otvárania obálok s ponukami s uvedením zoznamu uchádzačov a ich 
návrhu   na   plnenie   kritéria  určeného  verejným   obstarávateľom   na  hodnotenie ponúk. 

 
8. Preskúmanie ponúk:  

8.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
• obsahujú náležitosti určené v bode 4. týchto súťažných podkladov, 
• zodpovedajú   požiadavkám a podmienkam  uvedených  vo Výzve na predkladanie ponúk 

a  v týchto súťažných  podkladoch. 
8.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá spĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo náležitosti 

ponuky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a zároveň 
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito požiadavkami. 
Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené.  

8.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 
9. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, 
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. 
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Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi alebo 
uchádzačom oznámi, že neuspel/i a dôvody neprijatia jeho/ich ponuky/ponúk. 
 

10. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena vrátane DPH. 

 
11. Spôsob určenia ceny: 

11.1 Cena predmetu zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v platnom znení a v súlade s Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení.  

11.2 Cena za predmet zákazky  musí  zahŕňať  všetky  náklady  spojené  s predmetom zákazky, t.j. 
dopravu na miesto určenia, montáž,  inštaláciu zariadenia, vyškolenie obsluhy a prevádzky 
kamerového systému.  

11.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví na základe uvedeného množstva vrátane všetkých 
nákladov spojených s poskytovaním predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený 
požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul 
započítať do ceny predmetu zákazky.  

11.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanú celkovú cenu ako aj 
jednotkové ceny pre účely hodnotenia súťažných ponúk uvedie  v zložení:  
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
b) sadzba DPH a výška DPH 
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Slovom:     .................................................. 

11.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v členení podľa bodu  
11.4 (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

11.6 Ak uchádzač z Európskej únie nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, 
uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. 
K takto navrhovanej zmluvnej cene bez DPH verejný obstarávateľ/komisia na vyhodnotenie 
ponúk pripočíta výšku DPH, ktorú by verejný obstarávateľ prijatím jeho ponuky bol povinný 
zaplatiť podľa § 7a ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Hodnotená bude cena vrátane DPH. 

11.7 Pokiaľ nebude cena predmetu zákazky určená v súlade s týmito ustanoveniami, je verejný 
obstarávateľ oprávnený ponuku z vyhodnotenia vylúčiť pre nesplnenie požiadaviek 
verejného obstarávateľa v priamej súvislosti s predmetom obstarávania. 

 
12. Obchodné podmienky pre 1. časť zákazky: 

12.1 Uchádzač v časti „označenia kúpna zmluva, identifikácie zmluvných strán,“ doplní 
požadované údaje.  

12.2 Návrh zmluvy bude uchádzačom predložený v  originálnom vyhotovení, s označením 
„NÁVRH“, bude podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrený pečiatkou 
uchádzača. Návrh zmluvy musí byť vyhotovený v súlade s podmienkami uvedenými v týchto 
súťažných podkladoch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimálne zmluvné podmienky: 
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KÚPNA ZMLUVA 
evidenčné číslo kupujúceho.......... 

evidenčné číslo predávajúceho: ................ 
uzatvorená podľa ust. §  409 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

zmien. 
 
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

  
1.1 Kupujúci:    Mesto Šaľa 

Zastúpený:    Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Sídlo:    Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
IČO:    00 306 185 
DIČ:    2021024049 
Bankové spojenie:   Prima banka a.s. 
IBAN:    SK44 5600 0000 0009 1157 9009 
Telefón/fax:   0317705981-4/0317706021                    
E-mail :    mesto@sala.sk  

(ďalej iba  „kupujúci“) 
 
 
 
1.2 Predávajúci:     

Sídlo predávajúceho:    
Zastúpený:     
IČO:      
IČ pre DPH:     
DIČ:      
Bankové spojenie:    
IBAN:      
Tel./mobil:     
Fax:     
E-mail:     

        Zapísaný v ................. registri  v ................... oddiel ............   pod č. ................... 
(ďalej iba „predávajúci“) 

 
 

čl. II. 
Úvodné ustanovenie 

 
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto kúpnej zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa         
§ 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru 
a súvisiacich služieb.  
 

čl. III. 
Predmet plnenia 

 
3.1 Predmetom plnenia zákazky s názvom Prevencia kriminality - rozšírenie kamerového systému      

v Šali je dodanie, montáž, následné uvedenie do prevádzky a  zaškolenie zamestnancov 
kupujúceho: 

mailto:mesto@sala.sk
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• 6 statických kamier s príslušenstvom umiestnených na  stĺpoch verejného osvetlenia v zmysle 
uvedenej špecifikácie lokalít  (Príloha č. 2),  

• 1 otočnej kamery s príslušenstvom umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia v zmysle 
uvedenej špecifikácie lokalít (Príloha č. 2),  

• rozvádzačov, ukončenie optiky a záložných zdrojov pre kamery 
• Software a licencií pre pripojenie 8 ks kamier do NVR systému (možnosť spracovania analýzy 

obrazu (VCA) z kamier, 
• VCA counting - VCA analýza - počítanie objektov (osôb, automobilov, alebo užívateľom 

nedefinovaných) pri prechode detekčnou líniou, 40 línií 
• VCA survilance -VCA analýza - neustále sleduje a klasifikuje pohyblivé a statické objekty a ich 

črty s plnohodnotným filtrom (vstup, výstup, objavenie sa, zmiznutie, zastavenie, obmedzenia 
smeru, počítanie objektov, zdržiavanie sa, typ objektu, rýchlosť), Tieto pravidlá sú definované 
v rôznych kombináciách prekrývajúcich sa detekčných zón.    

• Nový NVR  server (Hardware), licencií pre nové kamery vrátane súvisiacich prác, služieb a 
dodávok. 

• Technická dokumentácia a revízne správy - predmetom diela je aj vypracovanie projektu 
umiestnenia a napojenia kamerového systému vrátane fotodokumentácie - zhotovenie a 
dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, ktorá musí obsahovať minimálne realizačnú 
technickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zákazky (technické výkresy 
s vyznačením všetkých dodaných technologických častí systému, optických prenosových 
káblov, napájacích rozvodov, sprievodnú a technickú správu), návod na bezpečné užívanie, 
údržbu a obsluhu)  

• Montáž a nastavenie kamier v zmysle legislatívy 
• začlenenie už existujúcich kamier do nového VDR systému  
• Inštalácia napájania kamier – odberné miesta energie, príprava dokumentácie pre napojenie 

do siete el. energie, zriadenie odberného miesta - nemeraný odber elektrickej energie  
• ponuka musí spĺňať aj nasledovné parametre: 

o diaľkový reštart kamery, diaľkové monitorovanie obrazu a záznamu 
o inštalácia kamier a inštalácia „poslednej míle“ dátového prepojenia – optickej prevodovej 

trasy, t. j. pripojenie kamier do prenosovej siete 
o skúšobná prevádzka 
o záručný a prevádzkový servis 
o vytvoriť možnosť zálohovania dát pri strate spojenia zo záznamového zariadenia 
o softwarové zariadenia musia byť zabezpečené systémom hesiel proti zneužitiu, 

zaznamenané súbory nesmú byť cielene odstrániteľné, t. j. nesmie byť možné vedome 
odstrániť vybratá časť záznamu, prehliadací software implementovaný na prehliadacom PC 
musí byť plnohodnotný, t. j. musí umožňovať všetky funkcie ako software implementovaný 
na videoserveri 

o simultánny záznam a prehrávanie – triplex – súčasne live, záznam a prehrávanie záznamu, 
počet zobrazených kamier – všetky súčasne 

o frekvencia snímok v zázname – nastaviteľná pre každú kameru zvlášť 
o zabezpečenie prenosu opto káblovým alebo metalickým prepojením po celej prenosovej 

trase, rozvody siete v maximálnej možnej miere uložiť do zeme (dodávateľ - predávajúci si 
zabezpečí potrebné povolenia) 

o montáž a nastavenie kamier, 36 mesiacov záruka na HW a záručný servis, 24 mesačný 
prevádzkový servis - údržbu. 

o integráciu - zjednotenie existujúcich kamier a systémov do jediného jednotného systému. 
o počet obrazoviek musí spĺňať nasledovnú podmienku podľa počtu nasadených kamier: 

Obsluha musí vidieť súčasne obraz z každej kamery, vrátane kamier inštalovaných                       
v minulosti. Na jednej obrazovke môže byť pritom obraz maximálne štyroch kamier! 
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3.2 Predávajúci prehlasuje, že táto zmluva je v súlade s podmienkami určenými súťažnými  podkladmi 
vypracovanými objednávateľom. 

 
3.3 Predávajúci dodá predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
3.4 Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve 

a nie je zaťažený právom tretej osoby. 
 

3.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať včas a riadne predmet plnenia kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje 
predmet zmluvy od predávajúceho prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu v celom rozsahu 
za platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy. 
 

3.6 Predávajúci sa zaväzuje, že systém bude po technickej stránke inštalovaný a nastavený tak, že 
neumožní porušenie zákona o ochrane osobných údajov. 

  
3.7 Súčasne predávajúci zabezpečí vyškolenie obsluhy a prevádzky kamerového systému tak, aby 

nielen dodržiavala prevádzkový režim, ale aj rešpektovala zákon o ochrane osobných údajov. 
 

3.8 Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 

3.9 Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom licencie na prevádzkovanie technickej služby na ochranu 
majetku a osoby definuje zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon 
o súkromnej bezpečnosti“). Zákon o súkromnej bezpečnosti definuje súkromnú bezpečnosť ako 
poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby alebo poskytovanie technickej služby. 

 
 

čl. IV. 
Čas a miesto dodania 

 
4.1 Predávajúci uskutoční plnenie predmetu zmluvy riadne a včas v celom rozsahu – do 4 mesiacov 

od účinnosti tejto zmluvy nie však neskôr ako 30. 12. 2017.  
 
4.2 Dohodnutým miestom dodania predmetu plnenia je Mesto Šaľa, bližšie špecifikované v prílohe         

č. 2 tejto zmluvy. 
 
4.3 Prevzatie predmetu plnenia sa potvrdí a uvedie v „Protokole o prevzatí a odovzdaní  predmetu  

plnenia“. Preberací protokol bude obsahovať min.: 
a) presné označenie dodávaného tovaru vrátane príslušenstva, 
b) dátum, čas a miesto odovzdania tovaru, 
c) dátum, čas a miesto montáže, uvedenia do prevádzky, 
d) začiatok a koniec skúšobnej prevádzky (2 týždne odo dňa prevzatia predmetu plnenia bez vád 

a nedorobkov), ktorá overí funkčnosť predmetu plnenia aj už  s existujúcimi kamerami, 
e) prehlásenie predávajúceho, že predmet plnenia v súlade s touto zmluvou a že je spôsobilé na 

prevádzku, a po technickej stránke je  inštalovaný a nastavený tak, že neumožní porušenie 
zákona o ochrane osobných údajov.  

f) označenie osôb, ktoré  predmet plnenia odovzdávajú a ktoré  predmet plnenia preberajú 
uvedením ich mena, funkcie a preukázania oprávnenosti odovzdanie/prevzatie vykonať, 

g) presnú špecifikáciu odovzdávaného tovaru a dokumentáciu k nemu (vrátane príslušenstva), 
h) údaje o zaškolení podľa bodu 4.5, 
i) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb, vrátane dátumu odovzdania a prevzatia celého 

predmetu plnenia. 
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Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú 
zmluvnú stranu. 
 

4.4 Oprávnená osoba kupujúceho má právo prezrieť tovar a preveriť jeho stav vizuálnou kontrolou, 
vrátane príslušenstva a výbavy, zároveň má právo preveriť, či zodpovedá zmluve a špecifikácii 
uvedenej v prílohe č. 1. Uvedené právo kontroly však nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za 
riadne a včasné dodanie tovaru. V prípade zjavných nedostatkov má právo kupujúci požadovať ich 
okamžité odstránenie (do 48 hodín). Pokiaľ kupujúci zistí, že odovzdávaný tovar nezodpovedá 
špecifikácii v prílohe č. 1 tejto zmluvy, podmienkam stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo 
tovar bude odovzdávaný bez požadovaných dokladov, je kupujúci oprávnený neprevziať tovar 
a dohodnúť s predávajúcim náhradný termín jeho odovzdania, pričom termín dodania celého 
predmetu zmluvy musí byť dodržaný. 

 
4.5 Predávajúci je povinný súčasne s odovzdaním predmetu plnenia vykonať zaškolenie zo strany 

kupujúceho určených osôb na obsluhu a základnú údržbu. Zaškolenie s označením osôb školiteľov 
a školených sa vyznačí v preberacom protokole podľa bodu 4.4 tohto článku. 

 
4.6 Predávajúci vyrozumie kupujúceho o odovzdaní predmetu plnenia min. 1 deň vopred. Predávajúci 

je povinný kupujúcemu zároveň pri odovzdaní predmetu plnenia odovzdať certifikáty na 
dodávané produkty. 
 

4.7 Jednotlivé produkty budú odovzdané kupujúcemu v riadnom technickom stave a spôsobilé na 
prevádzku. Odovzdané budú spolu s dokladmi na prevádzku. 
 

4.8 Oprávnenou osobou kupujúceho na potvrdenie dodania predmetu plnenia zmluvy  je Mgr. Peter 
Krokavec, náčelník Mestskej polície Šaľa. 

 
čl. V. 
Cena 

 
5.1 Celková cena za predmet plnenia podľa čl. III. vrátane dopravy na miesto určenia je výsledkom 

elektronickej  aukcie je stanovená ako cena pevná vo výške 
Celková cena bez DPH   ................ EUR 
20 % sadzba DPH a výška DPH    ............... EUR 
Cena spolu s DPH    .................. EUR 
Slovom: ............................. EUR. 
Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu pevnú cenu platnú počas celej 
doby vykonávania Diela. 
 

5.2 Položkovitý rozpočet predmetu plnenia tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. 
 
 

čl. VI. 
Platobné podmienky 

 
6.1 Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. 

Predmet zákazky bude financovaný  z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 
2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality poskytnutej prostredníctvom Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky - Okresného úradu Nitra v zmysle Zmluvy č. 75/NR/2016 o poskytnutí 
dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 a 
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z vlastných prostriedkov kupujúceho. Kupujúci neposkytne predávajúcemu zálohu na predmet 
plnenia.  
 

6.2 Kupujúci sa zaväzuje cenu predmetu plnenia zaplatiť  na základe faktúr vystavených predávajúcim, 
ktoré budú splatné 30 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť 
tieto faktúry najskôr v deň prevzatia predmetu plnenia bez vád a nedorobkov, po úspešnej 
skúšobnej prevádzke a zaškolení zamestnancov kupujúceho. Súčasťou faktúr bude súpis dodávok, 
príslušenstva a vykonaných prác a činností vrátane potvrdenia o úspešnej skúšobnej prevádzke, 
oba doklady potvrdené oprávnenou osobou kupujúceho, Mgr. Petrom Krokavcom, náčelníkom 
Mestskej polície Šaľa. 
 

6.3 Faktúra okrem náležitostí v zmysle platných účtovných a daňových predpisov bude obsahovať aj 
názov projektu: Prevencia kriminality - rozšírenie kamerového systému v Šali.  

 
6.4 Predmet plnenia sa stáva majetkom kupujúceho dňom uhradenia jeho kúpnej ceny určenej v bode  

5.1  článku  V. tejto zmluvy.  
 

6.5 Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia 
predmetu plnenia, jeho príslušenstva alebo súčasti uskutočnených bez vád a nedorobkov, po 
úspešnej skúšobnej prevádzke a zaškolení zamestnancov kupujúceho. 

 
6.6 Vzhľadom k tomu, že výdavky uhradené z vlastných zdrojov nesmú byť podielom, alebo časťou 

úhrad financovaných z rozpočtových prostriedkov dotácie, musia to byť samostatné faktúry 
a samostatné pokladničné doklady, predávajúci vystaví dve faktúry Jednu vo výške poskytnutej 
dotácie 10000 EUR a druhú vo výške rozdielu celkovej ceny predmetu plnenia s DPH podľa bodu 5.1 
tejto zmluvy a výšky dotácie. 

 
čl. VII. 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný servis 
 
7.1 Predávajúci zodpovedá za  predmet plnenia podľa všeobecne záväzných platných právnych 

predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, prevádzkovej spôsobilosti 
a spoľahlivosti v záručnej dobe minimálne 36 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa 
protokolárneho prevzatia predmetu plnenia bez vád a nedorobkov kupujúcim, po úspešnej 
skúšobnej prevádzke a zaškolení zamestnancov kupujúceho. Záručná doba sa predlžuje o dobu, 
v ktorej nemohol kupujúci predmet plnenia v záručnej dobe užívať z dôvodu odstraňovania závad, 
na ktoré sa záruka vzťahuje. V prípade dodania nového zariadenia dodaného z dôvodu 
neodstránenia vád uplatnených v rámci reklamácie kupujúcim, záručná doba začína plynúť od 
začiatku, t.j. až jeho uvedením do prevádzky.  

 
7.2 Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný predmet plnenia bude bez vád a nedorobkov a v dobe jeho 

prevzatia kupujúcim a po dobu trvania záručnej lehoty bude spôsobilý na užívanie. 
 
7.3 Predávajúci po dobu záruky uhrádza všetky náklady na záručné opravy. 
 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky plynúce z poskytnutej záruky, uplatnené 

kupujúcim voči predávajúcemu, považujú obidve zmluvné strany za oprávnené a platné, pokiaľ 
predávajúci nepreukáže ich neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu 
potrebnú súčinnosť pri získaní podkladov pre posúdenia oprávnenosti nárokov uplatnených 
kupujúcim. 
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7.5 V súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto zmluvy je predávajúci povinný 
zabezpečovať záručný servis predmetu plnenia. V rámci záručného servisu je predávajúci povinný 
vykonávať bezplatné odstránenie vád predmetu plnenia, na ktoré sa vzťahuje poskytnutá záruka 
(bod 7.7 tejto zmluvy). 

 
7.6 Predávajúci sa zaväzuje pristúpiť k posúdeniu vady do 24 hodín od písomnej reklamácie vady zo 

strany kupujúceho, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený 
uplatniť u predávajúceho nároky z vád písomnou formou bez zbytočného odkladu od vzniku vady. 
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený u predávajúceho nároky z vád uplatniť 
i telefonicky, alebo e-mailom s následným písomným potvrdením odoslaným predávajúcemu do  
5 pracovných dní. 

 
7.7 Predávajúci je povinný vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka odstrániť podľa typu vady v termínoch:  

-    menej závažná vada do 3 dní odo dňa jej nahlásenia, 
- viac závažná vada do 5 dní odo dňa jej nahlásenia. 

 
7.8 Predávajúci sa zaväzuje vykonávať bezplatný prevádzkový servis (vrátane údržby) v zmluvnom 

období 24 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu plnenia bez vád a nedorobkov 
kupujúcim a to v plánovaných intervaloch tak, aby predchádzal poruchám a následným výpadkom 
v prevádzke kamier. 

 
7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že za menej závažnú vadu považujú vadu predmetu plnenia, ktorá 

neznemožňuje riadne a právne dovolené používanie dodaného  predmetu plnenia. Viac závažnou 
vadou je na účely tejto zmluvy vada, ktorá znemožňuje riadne a právne dovolené používanie 
dodaného predmetu plnenia. 

 
7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na lehoty dohodnuté v tomto článku  zmluvy, je 

predávajúci povinný vadu odstrániť v najkratšom možnom čase. 
 

čl. VIII. 
Zmluvné sankcie 

 
8.1 Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 % z kúpnej ceny  podľa bodu 5.1 

tejto zmluvy za omeškanie s dohodnutým termínom dodania predmetu plnenia podľa bodu 4.1 
tejto zmluvy.  
 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nefunkčnosti predmetu kúpy (aj časti predmetu kúpy) 
v záručnej dobe, ktoré budú spôsobené vadou, na ktorú sa vzťahuje záruka a nebudú odstránené 
dlhšie ako  5 kalendárnych dní od ich nahlásenia predávajúcemu, má kupujúci právo uplatniť voči 
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z  kúpnej ceny  podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, a to 
za každý aj začatý kalendárny deň nefunkčnosti počínajúc  6-tym dňom od dátumu nahlásenia 
vady (bod 7.6 tejto zmluvy). V prípade, ak vada na ktorú sa vzťahuje záruka nebude odstránená 
do  5 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia vady, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu 
funkčné náhradné zariadenie, a to v lehote 5 kalendárnych dní po uplynutí  5 dňovej lehoty odo 
dňa nahlásenia vady, do času odstránenia vady. V prípade nedodania takéhoto náhradného 
zariadenia, predávajúci zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z kúpnej ceny podľa bodu 5.1 tejto 
zmluvy, za každý aj začatý kalendárny deň omeškania po uplynutí 15 kalendárnych dní odo dňa 
nahlásenia vady. Ak náhradné zariadenie bude dodané, ale vada nebude odstránená ani do 60 
kalendárnych dní odo dňa nahlásenia vady, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu identické 
nové zariadenie a v prípade nedodania identického nového zariadenia, predávajúci zaplatí 
zmluvnú pokutu 0,5 % z kúpnej ceny podľa bodu 5.1 tejto zmluvy  za každý aj začatý kalendárny 
deň omeškania uplynutím 60 kalendárneho dňa odo dňa nahlásenia vady.   
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8.3 V prípade preukázateľného zistenia, že technická špecifikácia predmetu plnenia v zmysle tejto 
zmluvy a verejného obstarávania nie je splnená, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu 
2.000,-- EUR za každú nedodržanú požiadavku technickej špecifikácie predmetu plnenia a za každý 
jednotlivý kus zariadenia. Takéto nedodržanie technickej špecifikácie je súčasne podstatným 
porušením tejto zmluvy. 

 
8.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany zodpovednosti za 

spôsobenú škodu, ktorú je možné vymáhať samostatne. 
 

čl. IX. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
9.1 Kupujúci si vyhradzuje právo  odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že predmet plnenia nebude 

zrealizovaný do 30. 12. 2017. Predávajúci nemá nárok na náhradu škody. 
 

9.2 Odstúpením od zmluvy z iného dôvodu ako je uvedené v bode 9.1 tohto článku zanikajú všetky 
práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, 
nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.  

 
čl. X. 

Záverečné ustanovenia 
 

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch  zmluvných 
strán. Kupujúci si vyhradzuje právo predložiť zmluvu na prerokovanie do Mestského 
zastupiteľstva v Šali. 

  
10.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť na základe ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č.  40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle kupujúceho. Túto Zmluvu v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení kupujúci 
zverejní na svojom webovom sídle. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej 
podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle  kupujúceho. 

 
10.3 Predávajúci súhlasí s vykonaním kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodaním  predmetu 

plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017, a to oprávnenými osobami poskytovateľa v zmysle 
zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Predávajúci súhlasí 
s poskytnutím a zverejnením výsledkov realizovaného projektu za účelom prezentácie na úseku 
prevencie kriminality. 

 
10.4 Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom. 
 
10.5 V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, každá strana má 

právo sa obrátiť na súd.  
 
10.6 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných 

dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so súťažnými podkladmi predávajúci najneskôr do 3 

pracovných dní po uzavretí tejto zmluvy na realizáciu predmetu zákazky uzatvorí a predloží 
kupujúcemu poistenie na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania a to 
minimálne vo výške zmluvnej ceny vyjadrenej v EUR vrátane DPH. V prípade jeho nepredloženia 
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má kupujúci právo požadovať od predávajúceho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100 % 
z kúpnej ceny  podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

 
10.8 Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Štyri exempláre 

zmluvy dostane kupujúci a dva predávajúci. 
 
 
Prílohy zmluvy:  
1. Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy - technická špecifikácia dodaných kamier a príslušenstva, 

riadiaceho pultu a licencií 
2. Definícia montážnych stanovíšť umiestnenia kamier 
3. Položkovitý rozpočet pre predmet plnenia zmluvy 
4. Certifikáty na dodávané produkty – homologizácia 
 
 
 
 
 
V Šali dňa .....................                                                    V ...................  dňa  ………….........                               
 
 
 
 
 
 
Kupujúci:                Predávajúci: 
 
Mesto Šaľa                                ………………………. 
  
 
 
 
 
 
 
 
.....................................     ........................................ 
    Mgr. Jozef Belický                               
      primátor mesta       
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Lokality pre umiestnenie nových kamier: 
 

1. Ul. Nitrianska pri odbočke na ul. Gen. L. Svobodu –1x  statická kamera s pohľadom 
smerom k mostu, najmä úsek častých dopravných nehôd, priechod pre chodcov pri 
autobusovej zastávke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ul. Nitrianska pri odbočke na ul. Dóžovu – otočná kamera, prevažne sledovanie 
dopravy na Nitrianskej ul., do ulice Bernolákovej kde je základná škola, Pribinovo 
námestie, okolie spoločenského domu vo Veči, kde sa konajú hromadné podujatia. 
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3. Sídlisko – križovatka ul. Hollého a Gen. L. Svobodu – 2 x statická    
                                                                        Sledované ulice: 
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4. Sídlisko – ul. Fr.  Kráľa smerom na odbočku na ul. Hollého – 1 x statická kamera 
 
 

 
 
 

5. Sídlisko – križovatka ul. Hollého a Lúčnej – 1 x statická kamera 
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6. Sídlisko – ul. Hollého za budovou COV pri MŠ Hollého – 1 x  statická kamera 
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