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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
realizovaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 
1) IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

 Názov: Mesto Žilina 
 Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina 
 IČO: 00 321 796 
 
 Zastúpená: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
 

2) KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

 Názov: Euro Dotácie, a.s. 
 Sídlo: Na Šefranici 1280/8 
  010 01  Žilina 
 
 Zastúpená: Ing. Martin Chachula 
  chachula@eurodotacie.sk, +421 415665268 
 

3) NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

Spracovanie projektovej dokumentácie ku kamerovému systému mestskej polície mesta Žilina 
 

4) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie, technickej dokumentácie, 
návrhu umiestnenia  a pripojenia mestského kamerového systému na základe požiadaviek Mestskej polície. 
Predmetom projektovej dokumentácie bude aj vytvorenie elektrického pripojenia a dátového pripojenia 
jednotlivých kamier a videosteny v budove Mestskej polície.  

Predmet zákazky musí byť dodaný v súlade so štúdiou uskutočniteľnosti „Moderné technológie v meste 
Žilina“ (uvedenú štúdiu môžete stiahnuť zo stránok mesta: https://www.zilina.sk/projekty/moderne-
technologie-v-meste-zilina/ ) realizovaného prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-
2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním 
na „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 

Vybrané prvky predmetu zákazky musia byť volené takým spôsobom, aby spĺňali požiadavku internetu vecí. 
Minimálna špecifikácia prvkov predmetu zákazky musí byť v súlade s prílohou TCO analýzy (viete nájsť na: 
https://www.zilina.sk/projekty/moderne-technologie-v-meste-zilina/ ). Opis riešenia kamerového systému 
tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Umiestnenie vybraných prvkov predmetu zákazky musí 
byť v súlade s mapovými podkladmi a tabuľkou lokalít, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.  

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie a dodanie 4 paré projektovej dokumentácie v 
tlačenej forme a 1x v elektronickej forme pre vybudovanie kamerového systému v zmysle štúdie 
uskutočniteľnosti Smart technológie mesta Žilina.  

Obstarávaná projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby verejný obstarávateľ túto mohol 
použiť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela a súčasne aby túto mohol predkladať 
ako prílohu k žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie.  

Rozsah projektu:  

Zákazka pozostáva z vykonania miestnej obhliadky, návrhu umiestnenia jednotlivých kamier, návrhu 
rozvodov elektrického napájania a s tým spojených zmien na rozvádzačoch elektrickej energie, špecifikácie 
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dátového pripojenia a návrhu zmien infraštruktúry. Návrh riešenia videosteny a návrh zmeny a rozšírenia 
infraštruktúry Mestskej polície. 

Projektová́ dokumentácia musí obsahovať:̌   

▪ umiestnenie jednotlivých kamier,  

▪ rozvod elektrického prúdu,  

▪ výzbroj rozvádzačov,  

▪ vyšpecifikovanie dátového pripojenia od kamery až do serverovne na Mestskej Polícii,  

▪ návrh výpočtu riešenia videosteny,  

▪ vypracovanie návrhov pre záložné zariadenia v časti serverov,   

▪ návrh a výpočet potrebného úložiska pre záznamy z kamerového systému.  

▪ rozpočet pre komplexné riešenie kamerového systému vrátane služieb podpory a údržby počas 5 

rokov od inštalácie. 

Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí byť kompletná, 
vrátane rozpočtu stavby s výkazom výmer. Požaduje sa predloženie 4 paré v tlačenej forme a 1x v 
elektronickej formou USB vo formáte PDF a DOC/DGN/DXF/DWG/XLS.  

Bližšie informácie sú súčasťou Prílohy 1a – 1c tejto výzvy. 

 

5) CPV KÓD:  

971242000-6: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov  

 

6) PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a 
určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je 
nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. 

 

7) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY:  

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo / objednávku s lehotou plnenia do 
1 mesiaca od účinnosti zmluvy/od doručenia objednávky.  

 

8) FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.   

 

9) PODMIENKY ÚČASTI: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní a to pre dodanie tovarov tvoriacich predmet zákazky. Jej splnenie preukazuje 
uchádzač jedným zo spôsobov, a to nasledovne: 

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doklad o oprávnení 
poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar tvoriaci predmetu 
zákazky.  
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní. Jej splnenie preukazuje uchádzač čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou Prílohy 
č. 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 
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10) OBSAH PONUKY: 

▪ Dokladovanie podmienky účasti v rozsahu bodu 9 výzvy 
▪ Spôsob určenia ponukovej ceny – cena v štruktúre podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk 

 

11) KRITÉRIUM HODNOTENIA: 

Kritérium 1:  Najnižšia cena predmet zákazky  vyjadrená v EUR s DPH 

   váha kritériá: 100 % 

 

12) LEHOTY A MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: 

Predloženie cenovej ponuky:  do 04.02.2022 do 10:00 hod. 

Ponuky musia byť zaslané e-mailom na adresu chachula@eurodotacie.sk v určenej lehote. 

V predmete správy (e-mailu), ktorou bude ponuka zaslaná bude uvedené "PONUKA – Spracovanie 
projektovej dokumentácie ku kamerovému systému mestskej polície mesta Žilina" 

 

Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo českom jazyku.  

 

13) OSTATNÉ INFORMÁCIE: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna, alebo inak 
neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a 
nebolo možné ich vopred predpokladať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v 
prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol nepravdivé údaje. 

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto 
zákazky. 

 

V Žiline, dňa 26.01.2022 

 

 

Ing. Martin Chachula Mgr. Peter Fiabáne 

osoba zodpovedná za VO primátor  
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PRÍLOHA Č. 2: SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY 

 

SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE KU KAMEROVÉMU 
SYSTÉMU MESTSKEJ POLÍCIE MESTA ŽILINA 

 

 

 

identifikácia uchádzača: 

obchodné meno:  štatut. zástupca:  

sídlo:    

IČO:  miesto vystavenia:  

DIČ:  dátum vystavenia:  

IČ DPH:    

 

 

 

popis počet MJ 
cena 

EUR bez DPH 
cena 

EUR s DPH 

projektová dokumentácia ku kamerovému 
systému mestskej polície mesta Žilina 

1 celok   

CELKOM   

 

 

 

       

    pečiatka a podpis 
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PRÍLOHA Č. 3: ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKAM PODĽA § 32 ODS. 1 PÍSM. F) 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

 

identifikácia uchádzača: 

obchodné meno:  štatut. zástupca:  

sídlo:    

IČO:  miesto vystavenia:  

DIČ:  dátum vystavenia:  

IČ DPH:    

 

 

Ja, dolupodpísaný .................... ako štatutárny zástupca uchádzača .................... , IČO: .................... , so sídlom 
.................... týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

▪ nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

 

       

    pečiatka a podpis 
 


