
HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE 

Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(zákazka podľa  §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení) 

 

 

1. Predmet obstarávania: 

 „Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému.“ 

 ( č. CPV: 35125300-2 – Bezpečnostné kamery; 45233292-2 – Inštalácia 

bezpečnostného zariadenia; 45315100-9 – Elektrotechnické inštalačné práce; 60000000-8 – 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 35125000-6 – Systémy ostrahy/dohľadu; 32331500-

7 – Rekordéry; 45255400-3 – Montážne práce; 45314300-4 – Inštalovanie kabeláže; 

30200000-1 – Počítačové zariadenia a spotrebný materiál) 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov obstarávateľa:   Hradné múzeum vo Fiľakove 

Adresa:    Hlavná 14, 98601 Fiľakovo 

IČO:     42013241 

Kontaktná osoba:   Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

Web:     www.hradfilakovo.sk 

e-mail:     muzeum@hradfilakovo.sk 

 

3. Opis predmetu  obstarávania: 

Zákazka zahŕňa vybudovanie kamerového monitorovacieho systému, ktorý je určený 

na zabezpečenie interiérových a exteriérových priestorov Fiľakovského hradu. 

Monitorované budú výstavné priestory hradného múzea a hradný areál 24 hodín 

denne. Zábery systému budú zálohované na záznamových médiách.  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

3 810,- Eur s DPH  

 

5. Rozsah predmetu obstarávania: 

 

Technické parametre:  

Predmetom zákazky sú: 

Exteriérové IP kamery – 4 ks: kompresia H.264, alebo MJPEG, rozlíšenie 3Mpx 

(2048x1536), kompatibilita so štandardmi ONVIF a PSIA, IR prísvit, snímkovanie 

12.5fps (2048x1536), krytie IP66, napájanie 12V=/PoE, HTTP protokol, objektív F1,2, 

uhol záberu (horizontálny): 75,8º, 3D potlačenie šumu. 

 

http://www.hradfilakovo.sk/
mailto:muzeum@hradfilakovo.sk


Interiérové IP kamery – 10 ks: kompresia: H.264, alebo MJPEG, rozlíšenie: 3Mpx 

(2048x1536), napájanie: 12V=/PoE, integrovaný mikrofón a reproduktor, wifi, 

možnosťou záznamu na pamäťovú kartu Micro SD/SDHC/SDXC (až 64 GB), HTTP 

protokol, objektív: F2,0, uhol záberu pri Full HD-16:9:103º, 3D potlačenie šumu. 

 

NVR zariadenie pre záznam videa z IP kamier – 1 ks: záznam z kamier: 16, 

vstupná kompresia H.264 – 100Mb/s (od v. 3.1.1. ), zabudovaný 16xPoE switch, 

obojsmerné audio, počet HDD: 4x SATA interné, e–SATA rozhranie, max. kapacita: 

do 4TB pre každý disk, redundancia záznamu: redundandné disky, kvóty, záznam až 

do 5Mpx (2560x1920), synchrónne prehrávanie kanálov: 16 kanálov 720p, 8 kanálov 

1080p, HDMI a VGA výstup s rozlíšením 1920x1080 

 

Powerline adaptéry so zásuvkou – 5 ks: rýchlosť prenosu: 1 Gbps, PoE. 

 

Exteriérový lan kábel – 200-500 m. 

 

Inštalačný a spotrebný materiál – podľa potreby. 

 

Inštalovanie a konfigurácia monitorovacieho kamerového systému – 1 mj: 

Inštalácia exteriérových kamier cca v 3-5 m výške v hradnom areáli (viď. Prílohu č.1). 

Inštalácia interiérových kamier (2 ks na každom poschodí) v priestoroch 

päťposchodovej delovej veže (viď. Prílohu č.2). Premiestnenie jednotlivých už 

existujúcich analógových kamier podľa potreby objednávateľa. Inštalovanie NVR 

zariadenia. Inštalovanie kabeláže. Inštalovanie ostatných častí monitorovacieho 

kamerového systému. Konfigurácia systému. 

 

Doprava a miesto plnenia – Fiľakovo 

 

Osobitné požiadavky na plnenie:  

Plnenie prebieha vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane dodávky, inštalácie, 

konfigurácie a nastavenia na mieste plnenia, vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu 

max. 1 hodiny. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od 

uzavretia zmluvy. Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 

7 dní od uzavretia zmluvy. Záručná doba na všetky položky v trvaní je minimálne 24 

mesiacov. Nástup na odstránenie porúch – do 24 hodín.  

 

6. Variantné riešenia: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 

 

7. Lehota na plnenie  predmetu obstarávania: 

Do 18.12.2015 

 

 

 



8. Miesto a spôsob  poskytovania súťažných podkladov: 

8.1 Súťažné podklady – podrobné kritériá zákazky sú zaznamenané v bode č. 5 a v 

Prílohe č. 1 a 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ ďalej poskytne súťažné 

podklady každému záujemcovi, ktorý doručí na adresu  uvedenú  v bode 14 

písomnú žiadosť o ich poskytnutie najneskôr do 17.11.2015 do 16.00 hod.   

8.2 Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť 

osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode 14. Na žiadosť o poskytnutie 

súťažných podkladov po uplynutí lehoty určenej na jej podanie verejný 

obstarávateľ nebude prihliadať a súťažné podklady záujemcovi neposkytne. 

Graficky spracovanú elektronickú verziu poskytne verejný obstarávateľ 

uchádzačovi k nahliadnutiu na požiadanie na riaditeľstve Hradného múzea vo 

Fiľakove. 

8.3  Verejný obstarávateľ vedie evidenciu o poskytnutí súťažných podkladov.  

 

9. Vysvetlenie súťažných podkladov: 

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na základe 

písomnej/ústnej žiadosti o vysvetlenie, doručenej/podanej verejnému obstarávateľovi 

najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie zašle/podá verejný 

obstarávateľ všetkým známym záujemcov najneskôr do troch pracovných dní od 

doručenia písomnej/podania ústnej žiadosti.  

 

10. Podmienky účasti: 

- Predloženie cenovej ponuky v súlade s požadovanými kritériami na predmet 

obstarávania v stanovenom termíne 

- Predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky (platný živnostenský 

list – kópia, alebo iný doklad oprávňujúci  podnikať v danej oblasti – kópia, nie 

starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky). 

 

11. Vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s výzvou na predkladanie 

ponúk a v súlade so súťažnými podkladmi, a z procesu verejného obstarávania bude 

vylúčený uchádzač, ktorý: 

- nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto výzvy, 

- predložil neplatné doklady, 

- poskytol  nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky. 

 

13. Obsah ponuky: 

13.1. Cenová  ponuka v súlade s požadovanými kritériami uvedenými v tejto výzve  

13.2. Kópia dokladu oprávňujúceho na podnikanie v predmete zákazky   

 

14. Predkladanie ponúk: 



14.1. Lehota na predkladanie ponúk :  najneskôr do 18.11.2015 do 12.00 hodiny 

14.2. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne: 

           Hradné múzeum vo Fiľakove 

           Podhradská 14 

           986 01 Fiľakovo 

 

15. Označenie  obalov ponúk: 

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. Obal 

ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

15.1 Adresu verejného obstarávateľa 

15.2 Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača 

15.3 Označenie: „Súťaž – neotvárať“ 

15.4  Označenie: „Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému.“ 

                        

16. Otváranie cenových ponúk: 

16.1  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 19.11.2015 o 09.00 hod. na riaditeľstve 

Hradného múzea vo Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, v kancelárii riaditeľa 

Hradného múzea. 

16.2  Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 

 

17. Vyhodnotenie cenových ponúk: 

17.1  Cenové ponuky spĺňajúce všetky požiadavky uvedené v tejto výzve budú 

vyhodnotené na základe kritéria – bod 12., ktorým je najnižšia konečná cena (cena v 

EUR vrátane DPH). 

17.2  Cenová ponuka s najnižšou konečnou cenou bude vyhodnotená ako úspešná, 

cenové ponuky s cenami vyššími budú vyhodnotené ako neúspešné. 

17.3  Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 pracovných dní po vyhodnotení ponúk zašle 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 

 

18. Lehota viazanosti ponúk: 

Lehota viazanosti ponúk je 3 mesiace. 

                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Viktória Tittonová, PhD.    

riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove 

 
Telefón         Mobil              E-mail       IČO            DIČ                 Bankové spojenie                                   
047/4382017  0918/975634    muzeum@hradfilakovo.sk              42013241     2022511590            10030289/5200         


