
Informácia o zadaní zákazky 
Mesto Rožňava, ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon) na :

 
 

Číslo zákazky : 04/2018/Ka

Názov zákazky : Kamerový systém a elektrická zabezpečovacia signalizácia

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar, práce 

Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 35125300-2; 35121000-8; 45315100-9

Postup verejného obstarávania : podľa § 117  

Tovary, služby a práce  :  v hodnote nižšej ako 5 000,00 € bez DPH

 
I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758
 

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová Tel.: 058/7773256; mobil : 0918 792 949

e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk  
 
II.  Opis   

II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky:
Vilka Kúpele ,   k.ú. Rožňava     

II.2. Stručný opis zákazky:   
 Systém bude slúžiť na monitorovanie objektu proti vniknutiu cudzích osôb do priestorov budovy. Podrobnejší opis 
zákazky resp. technické požiadavky na predmet zákazky sú uvedené vo výkaze výmer.
Ďalšou požiadavkou je:
- Pravidelný servis zariadenia minimálne 1x za mesiac, po dobu 24 mesiacov
- V prípade potreby servisný zásah do 24 hodín – servisným zásahom nemôže dôjsť k obmedzeniu   

  funkčnosti zariadenia na viac ako 24 hodín, vrátane výmeny zariadenia
- Odborná prehliadka a skúška systému / výsledná revízna správa/
- Naprogramovanie digitálneho záznamu zariadenia do 8 kamier 

- Nastavenie kamery

- Poučenie obsluhy pre digitálny systém PTV, inžinierska činnosť, záverečné oživenie

- elektroinštalačné rozvody

                                                                                                                                
Stavebno-technické požiadavky na predmet zákazky :

Predmet  zákazky  musí  byť  vyhotovený  na  vysokej  kvalitatívnej  úrovni  pri  dodržaní  platných  STN, 
technologických  postupov,  všeobecne  záväzných  technických  požiadaviek  na  stavebné  práce,  právnych, 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v 
súlade  so  zákonom  o  certifikácii  a  preukázaní  zhody  výrobkov  v  súlade  so  zákonom  č.  264/1999  Z.  z.  o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov.

II.3. Termín dodania alebo poskytnutia služby: do II/2018

II.4.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 4 200,00 
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