
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Verejné obstarávanie 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávanie 
 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 

Vás žiadame 
o predloženie cenovej ponuky na 

 
„Doplnenie kamerového systému“ 

 
Verejný obstarávateľ:  

Úradný názov:  Základná škola Jána Švermu  
IČO:    37874071 
Poštová adresa:  Štefánikova 31 
PSČ:   066 24 
Mesto:   Humenné 
Štát:   Slovenská republika 
Kontaktná osoba:  Mgr. Jozef Šalata 
Telefón:   057/7752306, 0915 383 346 
E-mail:   zsjanasvermu@gmail.com 
www adresa:   www.zsjshe.sk 

 
Podmienky súťaže: 

1. Predmetom ponuky je   
- 1.3MP kompaktná Day&Night, Low Lux, WDR kamera s IR-LED a pevným 

objektívom f=2.8mm/F1.8 (H-93˚), Intelligent IR-LED (15m), kompresia 
H.264/MJPEG Dual stream, rozlíšenie 1280x1024/30 fps, citlivosť 
0.05/0.03Lux, ATW, Auto Iris-DC, IR filter, protokoly: ONVIF, TCP, HTTP, SMTP, 
FTP, DHCP, DDNS, RTSP atd, napájanie PoE (IEEE 802.3af) a – 4ks 

- OE-48PBv2 je 48V PoE adaptér (IEEE 802.3af) s DC injektorom. Výkon 48V, 
0.4A – 1ks 

- 8 portový PoE switch 8x RJ-45 10/100Mbps porty z toho 4 porty podporujú 
PoE (napájanie po sieti). Kovové prevedenie – 2ks  

- UTP kabel cat.5e,napájací konektor pre kamery, žľab PVC, pomocný inštalačný 
materiál ... 

- montáž kamier a zdroja kamier,mechanicke nastavenie kamier, montaž, 
pripojenie videoústredne, kontrola nastavenie a odskúšanie, uvedenie 
zariadenia do prevádzky ako celku 

- odolné tlačidlové tablo pre 2 účastníkov súčasťou je aj M krabica pod omietku 
– 1ks 

- telefón pre systém 4+n – 2ks 
- sieťový napájač pre systémy 4+n a 2-vodičovú súpravu, rozmery 52(š) x 90(v) x 

60(h), 3 DIN – 2ks 
- elektromagnetická západka pre uzavretie dverí – 1ks 
- štítok na dvere s guľou na jednej strane – 1ks 
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- riadiaca jednotka, bezkontaktných kariet, max. 2024ks UŽÍVATEĽOV, 4x 
MASTER čip, 8x ADMINISTRÁTORA programovanie cez master kartu – 1ks 

- 125kHz čítačka kariet, spolupracuje s riadiacimi jednotkami WPC-01, PSTD1N, 
LED a bzučiak – 1ks 

- RFID prístupový čip – plastový prívesok – 25ks 
- Karta RFID 
- UTP kabel cat.5e,CYKY 3Cx1,5, žľab PVC, pomocný inštalačný materiál ... 
- montáž a zapojenie tabla a telefoónu, montáž elektromagnetickej západky 

dverí, kontrola, nastavenie a odskúšanie, uvedenie zariadenia do prevádzky 
ako celku 
 

2. Cenu za realizáciu požadovaných prác je potrebné stanoviť zo strany predkladateľa 
cenovej ponuky na základe odporúčanej obhliadky priestorov na Základnej škole 
Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné. 

 
3. Cena za predmet zákazky uvedená v cenovej ponuke musí zahŕňať všetky požiadavky 

a okolnosti uvedené v tejto výzve vrátane dovozu okien, likvidácie vzniknutého 
odpadu (starých okien) a musí byť stanovená ako cena pevná, vrátane DPH, bez 
možnosti jej ďalšieho navyšovania. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, uvedie 0€ 
DPH a upozorní na túto skutočnosť. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena za 
predmet ponuky a termín dodania a realizácie. 

 
4. Lehota na zhotovenie predmetu zákazky sa odsúhlasí v deň podpisu zmluvy o dielo 

s vybraným zhotoviteľom.  
 

5. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v dvoch vyhotoveniach samostatne na 4ks okien 
a na 1 ks podľa zadania v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Doplnenie kamerového 
systému – neotvárať“ v termíne najneskôr do 17.12.2014 do 12:00 hodiny osobne na 
sekretariát Základnej školy Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné alebo 
poštou (rozhoduje dátum odoslania) na adresu Základná škola Jána Švermu, 
Štefánikova 31, 066 24  Humenné.   
 

 
 
 
         Mgr. Jozef Šalata 
             riaditeľ školy 


