
Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:             Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:              Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:              00399957 

Telefón:                   +421 267295269 

Kontaktná osoba:    Ing. Galina Uherková 

e-mail:                     galina.uherkova@euba.sk 

Verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom 
obstarávaní/ZVO“) Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „Verejný 
obstarávateľ") realizuje  obstaranie zákazky podľa § 117 ZVO s názvom „Dodávka 
kamier a komunikátorov s príslušenstvom“  (ďalej len „predmet zákazky"). Podmienkou 
hodnotenia predloženej/predložených cenovej/cenových ponúk/ponuky bude splnenie 
všetkých nižšie uvedených podmienok. Cenové ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky, 
budú hodnotené na základe kritéria určeného v bode 7 tohto zadania. 
 
1. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
a) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH: 2 700,00 €  

b) Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných kamier a komunikátorov s 

príslušenstvom.   
 
Opis predmetu zákazky: 

Bezpečnostná IP kamera pre vonkajšie použitie - 4ks 

Prevedenie: kovové telo, s celokovovým uchytením a aretáciou proti pohybu.  
Rozsah natočenia 0° až 360°, uhol 90°. 
Objektív: 2,8 mm až 12 mm F1.6 varifokálny objektív s motorizovaným zoomom 
a automatickým ostrením.  
Pozorovacie uhly horizontálne: 98° až 28°, vertikálne: 51° to 16° 
Čip: minimálny parameter čipu 1/3“ CMOS 4Mpx, šírka dynamického rozsahu 120db, 
minimálna citlivosť na svetlo vo farebnom režime 0,01 Lux 
Nočný/denný režim: IR cut filter, IR prísvit do 30m 
Parametre obrazu: H264 Baseline/Main/High profile; H265 Main profile, Bitrate 32 Kbps až 8 
Mbps 
Hlavný obrazový tok v maximálnom rozlíšení 2560 × 1440 / 20 snímok za sekundu alebo 
lepšie, vedľajší obrazový tok minimálne 640 × 480 / 25 snímok za sekundu alebo lepšie. 
Alarm: detekcia pohybu, manipulácia s kamerou, konflikt IP adries, odpojená sieť. 
Podporované protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTPS, FTP, DHCP, RTP, RTSP, IPv6, UDP 
API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) 
Súbežné živé vysielanie: >5 kanálov 
Počet registrovaných užívateľov: >20 
Podporované prehliadače v aktuálnej verzii: Chrome, Firefox 
Komunikačné rozhranie: 1xRJ45 100Mbit 
Napájanie cez PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), max. 14 W 
Ochrana voči vode a prachu: min IP67 
Prevádzkové teploty: -30 °C až 60 °C, vlhkosť: 95% alebo menej 
Sekundárne nahrávanie na SD kartu: min 128gb 
Kompatibilita nahrávania so systémom KEDACOM 
Rozšíriteľnosť systému bez dodatočných platených licencií 
Napríklad: HiWatch HWI-B640H-Z 
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Komunikátor do vonkajšieho prostredia, 1 tlačidlo + kamera - 2ks 

Kovový predný panel, odolné tlačidlá 
Napájanie PoE: 802.3af 
Signalizačný protokol: SIP 
Počet hlasových kanálov: min 2 
Podporované audio kodeky: G.711 PCM, 64 kbps 
Podporované video kodeky: H.264, 64 – 2048 kbit/s 
Komunikačné rozhranie Ethernet 10/100 BASE-T 
Konektor – svorkovnica 
Reléové výstupy: 2x maximálne napätie 30V DC, maximálny prúd 1A DC 
Poveternostná strieška pre 1 modul pre inštaláciu na omietku: maximálne rozmery š x v x h: 
103 x 218 x 60 mm 
Vrátane prípadných licencií pre využitie všetkých funkcií 
 

Manažovateľný PoE Switch ku kamerám a komunikátorom - 2ks 

Funkcie: PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), L2, L3 (smerovač) 
Podpora 4096 VLAN 802.1Q, IGMP snooping, IPv4, IPv6 
Min rýchlosť všetkých portov : 1 Gbit (nastaviteľné na 100Mbit) 
Porty: RJ-45  8 ks podľa štandardu IEEE 802.3af, 2 ks SFP 
Celková napájacia kapacita min 53 W 
Manažment GUI/CLI -ssh2, telnet 
Diagnostika kabeláže (funkčnosť a dĺžka vedenia) 
Reporting SNMP v3, systémový log 
Celková kapacita prepínača: min 20Gbps 
Autentifikácia na základe MAC adresy, guest VLAN 
Chladenie bez ventilátora alebo pohyblivých častí, externý alebo interný zdroj. 
Napríklad: TP-link T1500G-10PS 
 

Držiak na stĺp ku kamerám - 2ks 

Materiál – nerezová alebo pozinkovaná oceľ 
Kompatibilný s dodanými kamerami 
Akceptuje sa len ucelená dodávka. Ceny sú vrátane prepravných nákladov. 
 
2. Miesto a doba plnenia 
a)Miesto uskutočnenia:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 
Bratislava.  

b)Doba plnenia: predpokladaná doba plnenia  do 14 dní od dátumu objednania. 

 
3. Možnosť čiastkového plnenia  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
  
4. Variantné riešenie  
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  
 
5. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk  
 a) Cenovú ponuku je potrebné predložiť  e-mailom/osobne/poštou  na adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
informácie na tel. č. +421 2672 95269 
kontaktná osoba: Galina Uherková  



b) V ponuke bude uvedené obchodné meno uchádzača (ďalej „Uchádzač") a nápis „Cenová 
ponuka – Dodávka kamier a komunikátorov s príslušenstvom“ 
c) Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: 24.02.2020 do 10:00 hod. 
d) Uchádzač môže cenovú ponuku vziať späť, alebo zmeniť najneskôr do termínu 
predkladania ponúk. 
  
6. Stanovenie ceny  
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.  
b) Ponuková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s 
poskytovaním predmetu zákazky (v rozsahu podľa bodu 1 tejto výzvy). Uchádzačovi nevznikne 
nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu 
zákazky.  
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že 
nie je platiteľom DPH.  

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
 Celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH. 
 
8.Hodnotenie ponúk 

a) Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú 

hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v súlade 

s ustanovením bodu 7 tohto zadania a prílohy č.1. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude 

vyhodnotená ako úspešná. 

b)Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej 

ponuky. 

 
9. Podmienky účasti uchádzačov 

1  O SOBNÉ PO STAV ENI E  
1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v  
ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 
32 ods. 1 písm. e) ZVO:  

a) uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa §152 ZVO môže 
preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS, 
alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, 
 b) uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok 
účasti osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, 
 c) splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 
10. Obsah cenovej ponuky  
a) Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, e-mailová 
adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 
vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa bodu 7. tejto výzvy v jednom vyhotovení, ktorý 
bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, 
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o 
oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  
c) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  
d) Návrh na plnenie kritéria. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
e)Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v bode 9 tohto zadania.  



f) Uchádzač uvedie špecifikáciu dodávaného tovaru s uvedením značky a typu, uvedie záruky 
a výrobné čísla výrobcu. Záručná doba nesmie byť kratšia ako záručná doba poskytnutá 
výrobcom alebo distribútorom. 

11. Ďalšie informácie  
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto 
verejného obstarávania.  
c) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny. 
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových 
ponúk (vrátane cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek 
ukončiť tento prieskum trhu.  

e) O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať 

všetkých uchádzačov, ktorí  predložili ponuku. 
f) V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie 
odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s 
technickými parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími ako je uvedené v popise 
technických vlastností tohto opisného formulára. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.  

Predmet zákazky: Dodávka kamier a komunikátorov s príslušenstvom 

Uchádzač: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ............................ ,dňa 

Podpis 

 

 

Poznámka: 

V prípade, ak má Uchádzač  sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom 
DPH, verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných 
právnych predpisov SR odviesť daň za Uchádzača  to znamená, že Uchádzač  
nebude fakturovať DPH.  

 

Avšak - keďže cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách, ktorú Verejný 

obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je  kritériom na 

vyhodnotenie ponúk, Uchádzač -  (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie 

svoju cenu tak, že k nej pripočíta príslušnú  výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 

Z.z. 

 cena predmetu zákazky 
celkom bez DPH V EUR Výška DPH v EUR 

(sadzba 20%)  

cena predmetu zákazky 
celkom s DPH V EUR 

Dodávka kamier 

a komunikátorov 

s príslušenstvom 4 ks 

 
 
 
 
 

  


