
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 :  45/2017/Ka 

Názov zákazky : Dodávka a montáž digitálneho záznamového 
zariadenia pre MP Rožňava 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 

Postup verejného obstarávania  podľa § 117 

 
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.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949 
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických :  
Ing. Robert Hanuštiak 

Tel.: 058/7773330; mob.: 0915912899 

e-mail.: robert.hanustiak@roznava.sk   

 
II.  Opis  

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Katastrálne územie mesta Rožňava  

II.2. Stručný opis zákazky:  

2    Obsahom zákazky je demontáž a montáž dodanie a inštalácia  kamery a nahrávacieho zariadenia s 
požadovanými parametrami, jeho pripojenie prostredníctvom optických vlákien do Monitorovacieho 
záznamového kamerového systému (ďalej MZKS) MsP umiestneného na Šafárikovej ul. č. 29  v budove MsP, 
konfigurácia kamier a ich nastavenie podľa požiadaviek obsluhy MZKS do systému . Na pripojenie kamier a 
prenos dátového toku sa využije existujúca sieť mesta Rožňava .  

Ďalšie požiadavky: 
II. Elektroinštalačné rozvody: 

Úprava elektroinštalačných rozvodov pre zabezpečenie prenosu videosignálu, telemetrie a napájaní, 

inštalácia kamery a nahrávacieho zariadenia (pomocný inštalačný materiál, svorky, kotvy, atď. ..)  

III. Montážne práce: 

Príprava na montáž, reinštalácia monitorovacieho centra , 

Inštalácia, oživenie a nastavenie   kamery  na  určené miesto, prepojenie  kamery  na  monitorovacie centrum,  

Montáž  a  pripojenie  zdrojových,  napájacích  a   zálohovacích  komponentov  kamerového  systému,   

Požiadavkou je: 

- Počas záruky pravidelný bezplatný servis,  diagnostikovanie porúch zariadení, kontrola a nastavenia  
technických parametrov po 30 dňoch a 1 x polročne od odovzdanie diela vrátane dopravy, servisný zásah do 
24 hodín od nahlásenia poruchy zariadenia – servisným zásahom nemôže dôjsť  k obmedzeniu funkčnosti 
zariadenia na viac ako 24 hodín, 

- - kompatibilita so súčasným zariadením, 
- inštaláciou nemôže dôjsť k narušeniu, resp. zníženiu parametrov a funkčnosti súčasného  

  kamerového systému,  

- návod na obsluhu k dodaným zariadeniam požadujeme predložiť v slovenskom jazyku, zaškolenie obsluhy, 

III.3.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez  DPH:   6 750,00               

II.43. Termín dodania  alebo poskytnutia služby  :   do 30 pracovných dní 
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