SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Útvar krízového riadenia, BOZP, ochrany pred požiarmi a vlastnej ochrany R – SPU

Váš list

Vec:

Naša značka
SPU – 49/2018 – ÚKR

Vybavuje / linka
Ing. Cigáňová/+421376415743

Nitra
1. 6. 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky, ktorý nie je bežne
dostupným na trhu: „Doplnenie kamerového systému“

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra,
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„zákon“) predkladá v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
výzvu na predloženie ponuky
1.

2.

3.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Štatutárny zástupca: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Kontaktná osoba pre prieskum trhu: Ing. Miroslava
miroslava.ciganova@uniag.sk
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK2681800000007000242263

Cigáňová,

e-mail:

Názov predmetu zákazky:
Doplnenie kamerového systému
CPV: 35125300-2 – Bezpečnostné kamery, 351130000-9 – bezpečnostné inštalácie,
51612000-5 – Inštalácia zariadení na spracovanie informácií, 32581100-0 – Kábel na prenos
údajov, 45315100-9 – Elektrotechnické inštalačné práce, 45314300-4 – Inštalovanie kabeláže,
51000000-9 – Inštalačné služby (s výnimkou softvéru), 72318000-7 – Prenos údajov,
72300000-8 – Dátové služby, 60000000-8 – Dopravné služby.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je doplnenie 6 ks externých kamier do kamerového systému
nachádzajúceho sa v areáli verejného obstarávateľa.
Kamerový systém musí spĺňať požiadavky príslušnej platnej legislatívy, nariadenia GDPR
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Lehota uchovávania záznamov: 15 dní.
Účel spracovania osobných údajov: ochrana majetku verejného obstarávateľa, odhaľovanie
kriminality.
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Kamerovým systémom budú snímané okolia budov hlavného areálu univerzity.
Existujúci kamerový systém pozostáva z funkčných 15 IP kamier Samsung, 1 ks IP kamery AXIS
(10 exteriérových a 6 interiérových kamier).
Požiadavky na doplnenie kamerového systému:
a) dodávka a inštalácia kamier:
- Exteriérová IP kamera otočná, 5Mpix, 30x optický zoom, IR prísvit 150 m, 3600
bezdorazové otáčanie, náklon v rozsahu -150 - 900, technológia videokompresie
H.265+/alebo ekvivalent (dynamická kompresia v obraze), 6 ks a pripojenie do
kamerového systému zariadením NVR
b) Kompletná montáž, inštalácia a konfigurácia napojenia 6 ks kamier. Zariadenie pre
umožnenie nahrávania videa s dynamickou kompresiou v obraze z dodaných kamier
a kamier, ktoré sa v používajú v rámci kamerového systému
c) Kamery sa budú inštalovať vo výške, je nutné do nákladov zahrnúť i použitie plošiny.
d) Zaškolenie maximálne 3 osôb v rozsahu 1 hodiny.
Verejný obstarávateľ požaduje pred predložením ponuky účasť na obhliadke, ktorá sa bude
konať dňa 6. 6. 2018 o 9.00 h s miestom stretnutia hlavný vstup pod aulou SPU v Nitre, Trieda
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Kontaktnou osobou pre obhliadku – Ing. Miroslava Cigáňová mobil:
+421908293784.
Obhliadka sa bude konať za účelom upresnenia požiadaviek na monitorované lokality
a oboznámenia sa s existujúcim kamerovým systémom.
Z vykonanej obhliadky bude spracovaný záznam, ktorým bude upresnená špecifikácia
predmetu zákazky.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky s dĺžkami káblov a žľabov sa nachádza v Prílohe č. 1
k tejto výzve.
4.

Miesto plnenia:
Areál SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

5.

Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Do 30 dní od doručenia objednávky. Výsledkom verejného obstarávanie bude objednávka na
vykonanie predmetu zákazky.

6.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Lehota splatnosti faktúr: 30 dní

7.

Cena a spôsob určenia ceny:
Navrhované celkové ceny musia byť stanovené podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov dohodou ako pevné vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním
kamerového systému vrátane inštalácie a sfunkčnenia s existujúcim kamerovým systémom.
Uchádzač uvedie navrhovanú cenu v eurách v zložení:
- Navrhované jednotkové ceny v € bez DPH a s DPH,
- Navrhovaná celková cena bez DPH za predmet zákazky,
- Navrhovaná celková cena s DPH za predmet zákazky.
Celková cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s plnením predmetu zákazky
podľa tejto výzvy vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uvedie.
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Verejný obstarávateľ zaplatí za dodaný celý predmet zákazky na základe faktúry – daňového
dokladu. Súčasťou faktúry musí byť potvrdený preberací protokol.
8.

Spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v lehote na predkladanie ponúk:
Osobne, poštou na adresu verejného obstarávateľa: Ing. Miroslava Cigáňová, ÚKR, BOZP, OPP
a VO, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
s podpisom a pečiatkou elektronicky naskenovanú ponuku pošle e-mailom na adresu:
miroslava.ciganova@uniag.sk
Lehota na predkladanie ponúk: do 7. 6. 2018 do 15.00 h.

9.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- cenovú ponuku s uvedením obchodných značiek a typov ponúkaných tovarov,
- licenciu na prevádzkovanie technickej služby.

10.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu za
celý predmet zákazky v € s DPH. V prípade neplatiteľa DPH bude posudzovaná cena konečná.

11.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Uchádzač predkladá ponuku v lehote na predkladanie ponúk:
Osobne, poštou na adresu verejného obstarávateľa: Ing. Miroslava Cigáňová, ÚKR, BOZP, OPP
a VO, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
s podpisom a pečiatkou elektronicky naskenovanú ponuku pošle e-mailom na adresu:
miroslava.ciganova@uniag.sk
Lehota na predkladanie ponúk: do 7. 6. 2018 do 15.00 h.

12.

Prílohy k výzve:
- príloha č. 1 – formulár cenovej ponuky
- príloha č. 2 – návrh na plnenie kritéria
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Príloha č. 1 k výzve č.p.: SPU – 49/2018 – ÚKR

Formulár cenovej ponuky

Lokalizácia kamier:
- Aula, smer malé parkovisko 1 ks
- Priestor autoškoly AKADÉMIA 2 ks
- Stĺp verejného osvetlenia pri pavilóne BG 1 ks
- Pavilón Q 1 ks
- pavilón TF (laboratóriá-garáže smer pavilón RI) 1 ks
Názov položky

Merná
jednotka

Množstvo

Exteriérová IP kamera, 5Mpix, 30x optický
zoom/16x digitálny zoom,, IR prisvietenie do 150
m, 3600 bezdorazové otáčanie, náklon v rozsahu 150 - 900, technológia videokompresie H.265+
Injektor 24V POE
Držiak na stenu/stĺp
NVR 32 kanálov 2x6TB
FTP kábel outdoor cat. 5e
Chránička FLEX 20mm
Žľab PVC 40x20/1m
Pomocný materiál: hmoždinky, skrutky, izolačné
pásky, krytky, konektory
Práca (pripojenie kamier do kamerového systému,
konfigurácia pre nahrávanie videa z kamier
s dynamickou kompresiou v obraze), prenájom
plošiny, kotvenie oceľovým lanom a zaškolenie
obsluhy v počte 3 osoby

ks

6

ks
ks
ks
m
m
m

6
6
1
549
499
50

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Celková
cena v EUR
bez DPH

Cena celkom bez DPH
Daň 20%
Cena celkom s DPH
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Príloha č. 2 k výzve č.p.: SPU – 49/2018 – ÚKR

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Kritérium: najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH pre uchádzača platiteľa DPH/konečná
cena pre uchádzača neplatiteľa DPH :

............................................................ Eur

Dátum: ......................................

.............................................................................................................
Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať menom uchádzača
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