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Výzva
na predloženie cenovej ponuky

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
IČO :  31 701 914
Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice
Kontaktná osoba : Ing. Timko František
Telefón:055/6407522, 0905 786 754
Elektronická pošta : timko@dpmk.sk  
Internetová adresa: www.dpmk.sk

2. Predmet zákazky : 
Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie  Zmluvy o dielo. 

3. Trvanie zmluvy : 
Termín ukončenia dodávky je max. do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

4. Názov predmetu zákazky : 
„Kamerový systém v areáli DPMK, a.s. na Hornádskej ulici č.10“

5.  Opis predmetu zákazky  : 
          

Minimálne požiadavky na IP kamerový systém:

Monitor: 19“ LCD, 1280 x 1024, kontrast 700:1        2 ks

Otočná exteriérová kamera 360°                                                                          4 ks
 Mpeg4-IP Speed Dome Camera

 1/4“ farebná deň/noc

 Rozlíšenie min. 480 TVL

 Zoom min. 27x opt.

 WDR (Wide Dynamic Range) + DSS (Digital Slow Shutter)=Sens up

 Detekcia pohybu, redukcia šumu, 

 Min. citlivosť: 1.0Lux/F1.5 (Deň), 0.01Lux/F1.5 (Digital Slow Shutter) , 0 Lux (noc)

 MPEG-4 D1 rozlíšenie 720＊480

 samostatný analógový a digitálny výstup

 krytie IP66
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 Vonkajší kryt nepriehľadný s vykurovaním 

Pevná exteriérová kamera                                                                                    3 ks
 Mpeg4-IP

 1/3“ farebná deň/noc

 Rozlíšenie min. 480 TVL

 MPEG-4 D1 rozlíšenie 720＊480

 Min. citlivosť: 0.5Lux/F1.2

 Detekcia pohybu,  redukcia šumu

 Objektív: uhol záberu 25°- 90°

 vstavané  vyhrievanie/chladenie, 

 krytie IP66 

 Kamera s nočným videním do 40 m                                                              1 ks

Pevná interiérová kamera                                                                              2 ks
        Mpeg4-IP   
        M-JPEG and MPEG-4 Dual Stream Compression ; 30 frames

Ovládanie: 2 ks
 Speed Dome Control Keyboard (with 3 axis joystick)

 funkcia zoom zabudovaná v joystick-u

      Riadiaca klávesnica P//T/Z kompatibilná so záznamovým zariadením umožňujúca ovládanie  
všetkých kamier

Záznamové zariadenie:                                   1 ks
 Digitálny záznam

 Možnosť pripojiť min. 16 IP kamier

 Kompresia MPEG 4

 Záznam 400 obr./s PAL D1, live 400 obr./c CIF

 Prednahrávanie, detekcia pohybu, zoom, vyhľadávanie podľa dátumu, času, alarmu, vzdialený 
prístup cez LAN, heslo,  prehliadací a ovládací soft. v slovenčine

 Archivácia 20 dní

          Obstarávateľ zabezpečí na vlastné náklady predprípravu k realizácii (osvetlenie priestoru, 
napájanie 230 V AC, ktoré budú vyvedené na požadované miesta) .
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     Uchádzač zabezpečí na vlastné náklady, ktoré budú súčasťou ceny, projekt vedenia optického 
signálu, inštaláciu kabeláže a príslušenstva s vyvedením na zberné miesto podľa projektu. 

    6. Zdroj finančných prostriedkov a dodanie náhradných dielov : 
      Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe faktúr. Lehota splatnosti 

faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.

7.  Záruka na dodaný tovar  : 24 mesiacov

8.  Miesto plnenia : 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť –areál Hornádska č.10.

9. Podmienky účasti : 
    a) osobné postavenie:

- uchádzač  v ponuke predloží doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom 
zozname  vedenom profesijnou organizáciou, že je oprávnený dodávať tovar, ktorý je predmetom 
obstarávanej zákazky – požaduje sa overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu 
predkladania ponuky 

- návrh zmluvy o dielo v súlade s predloženou ponukou 

b) ekonomická a finančná spôsobilosť: 
(zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) uchádzač 
preukáže:

§ 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie peňažných ústavov, v ktorých má uchádzač vedené účty, o schopnosti 
uchádzača plniť svoje finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou fotokópiou 
tohto dokumentu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Požadujeme, aby vyjadrenie peňažného ústavu, v ktorom má uchádzač zriadený účet, obsahovalo:
- akú má klient (uchádzač ) reputáciu,
- ako si plní finančné záväzky, za obdobie rokov 2006 a 2007
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankových inštitúciách, požadujeme bankovú 
informáciu od každej z nich, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.
Ďalej požaduje, aby uchádzač písomným čestným vyhlásením potvrdil, že okrem bankových 
informácií predložených v ponuke nemá už vedené ďalšie účty v iných bankových inštitúciách.
§ 27 ods. 1 písm. d) - minimálna výška obratu ( bez DPH ) za každý rok 2006, 2007, musí byť 
minimálne 1 000 000,- Sk, a to formou predloženia účtovnej uzávierky potvrdenej daňovým úradom 
alebo overenou kópiou. Budeme posudzovať splnenie požadovanej výšky obratu z položky "Tržby a 
predaj vlastných výrobkov a služieb" výkazu ziskov a strát, resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch.

c) technická alebo odborná spôsobilosť: 
zoznam realizovaných zákaziek rovnakého predmetu ako je predmet obstarávanej zákazky za roky 

2006 a 2007 min. od dvoch odberateľov v ktorom musí  byť uvedené :
      - finančný objem referenčnej zákazky min. 500 000 Sk bez DPH v každom roku,
      -     rozsah referenčnej zákazky 

          -     meno, adresa, tel. číslo a meno kontaktnej osoby odberateľa, kvôli overeniu si uvedených 
informácii

 čestné vyhlásenie, že s uchádzačom nebola z jeho viny zrušená dodávka za posledné dva roky 
súvisiaca s predmetom zákazky

    10. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov : 
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Súťažné podklady si môže uchádzač písomne vyžiadať na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 
resp. na e-mailovej adrese : timko@dpmk.sk.

    

11. Podmienky predloženia súťažnej ponuky:
Súťažnú ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady alebo ktorému boli 
súťažné podklady zaslané spolu s výzvou na predloženie ponuky v termíne uvedenom v bode 12

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: 16. 09. 2008 do 14.00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Uchádzači sú povinní vykonať prehliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili 
a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Obhliadka miesta dodania tovaru sa uskutoční dňa 8.09.2008 o 09.00 hod. na adrese obstarávateľa  
uvedenej v bode 1. Kontaktujte sa s Ing. Františkom Timkom, ref. prev. aplikácií na tel. čísle         
0905 786 754.

14. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:
Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí:
a) obsahovať adresu alebo obchodné meno uchádzača,
b) byť označená heslom: „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ! Kamerový systém v areáli DPMK, 
a.s. na Hornádskej ulici č.10 „
c) byť riadne uzatvorená (podpísaná zodpovednou osobou, alebo opečiatkovaná) a následne prelepená 
páskou.
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia.

15. Kritéria na vyhodnotenie  ponúk :
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je cena, ktorá pozostáva : 
a)  cena za predmet zákazky vrátane inštalácie v mieste určenia            
b) cena za pozáručný servis po dobu 10 rokov (v rozsahu min. 2x ročne vykonať servisnú prehliadku 
a otestovanie celého systému.)

15. Lehota viazanosti ponúk: 26.09. 2008 

16. Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výberové konanie zrušiť 
alebo vyhlásiť ďalšie kolo.    

   

   


