
Výzva na predkladanie ponúk(Zadávanie  zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 
zákona 25/2006 Zz) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov/ďalej len “zákon“ 
 
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou s výzvou na predkladanie ponúk 
Predmet zákazky: Uskutočnenie  prác       
  1.     Identifikácia obstarávateľa: 

Názov: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo                                  IČO: 314 676                       
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Natšin - osoba poverená VO   
S í d l o 
Obec (mesto):Námestovo                                                                            PSČ: 029 01                            
Ulica : Cyrila a Metóda                                                                              Číslo: 329/6 
Telefón: 043/550 47 03   Fax: 043/5504712 
 Mail: prednosta@namestovo.sk 

2.      Zmluva na uskutočnenie práce: Zmluva o dielo  
 
3.      Názov práce (prác): „Rozšírenie kamerového systému v meste Námestovo  
 
4. Opis práce (prác): Predmetom dodávky je realizácia  rozšírenia už existujúceho 
kamerového systému v meste Námestovo o 2 ks otočných kamier v priestore revitalizovaného 
Nábrežia s minimálnymi parametrami:  
Požiadavky na kamery :rozlíšenie: 550 TVL /Kolor/ 680 TVL /B/W/, citlivosť:0,2 lux 
/Kolor/, 0,02 lux /B/W/, zoom: optický 27x,  zoom digitálny 12x, 2ks  monitor LCD 19´´.  
Predmetom dodávky bude aj montáž  a predĺženie uchytenia kamier na jestvujúcich stĺpoch 
verejného  osvetlenia pozinkovanou rúrou o dĺžke 4 metre. 
Požadujeme novo pripájaný  systém kvalitne zabezpečiť proti prepätiu. 
Realizácia bude zahŕňať aj zapojenie  kamier do jestvujúceho systému, oživenie a odskúšanie, 
zaškolenie obsluhy kamerového systému , vypracovanie a odovzdanie  preberacieho  
protokolu. 
 
5.   Miesto uskutočnenia práce :Mesto Námestovo ,NUTS kód SK 031 
 
6.   Klasifikácia –spoločný slovník obstarávania CPV 

 
       Hlavný predmet obstarávania  :323 33200-8 

 
7. Rozsah predmetu obstarávania: Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je  

3 000  € . 
 
8.      Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 
 

NIE    
9.      Možnosť predloženia variantných riešení:  

 
NIE                                                                                                                                          

10.  Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie prác: 
       Ukončenie prác: do 2 mesiacov od podpísania zmluvy 

 
11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,     
v ktorých sa uvádzajú:  . Verejný obstarávateľ   neposkytuje preddavky.  Platba sa bude 



realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúr  
bude do 30 dní od vystavenia faktúry. Zmluva nadobudne účinnosť na druhy deň zverejnenia 
zmluvy na internetovej stránke mesta Námestovo.  
       
12. Lehota na predkladanie ponúk:                                                                 

           deň: 24.2.2012  do 13.00 hod 
 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 
 
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1                                                                                       
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.                                     
 

13.    Otváranie obálok s ponukami:                                                                                                                              
       deň: 24.2.2012 o 1315 hod 

 Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba),štatutárny orgán alebo 
člen štatutárneho orgánu uchádzača(právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok 
s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať ,poverený 
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.. 

Miesto otvárania obálok s ponukami  
Názov: Mestský úrad                                                                                                                   
Obec :.Námestovo                                                          PSČ: 029 01 
Ulica:  Cyrila a Metóda                                                   Číslo:  329/6                          

           Poschodie:  1                                                     Číslo miestnosti: zasadačka 
 
14.     Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   - cena                           
           
15.    Ostatné dojednania : Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy. Ten bude verejný    
obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača včetne oprávnenia v danej veci 
podnikať. V návrhu zmluvy zhotoviteľ pristúpi na lehotu splatnosti faktúry, sankcie 50 € za 
každý deň omeškania s plnením a 50 €  ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky 
v dohodnutom termíne. .Sankcia za neuhradenie faktúry v lehote splatnosti môže zhotoviteľ 
vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa §369 odst.1 Obchodného zákonníka   
 
16.Lehota viazanosti ponuky : do 24.4.2012  .V prípade, že vybratý uchádzač 

v danom termíne odmietne uzatvoriť zmluvy k uzavretiu zmluvy bude vyzvaný 
ďalší uchádzač v poradí. 

16.     Ďalšie informácie obstarávateľa:                                                                                              
Obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov.                                                                                            
 
        
 
  V Námestove 27.01.2012                                               Ing. Vladimír Natšin 

 Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
         v obstarávateľskej organizácii   

                                                                                      
                                               
                                                                                                  Ing. Ján Kadera  
                                                                                                   primátor mesta 
 
 



 
 

 
 Mesto Námestovo,Mestký úrad, ul.Cyrila a Metoda 329 /6 029 01 Námestovo  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Zverejnenie  na internetovej  
                                                                                              stránke pre záujemcov  
 
 
 
 
 
 
             Značka:            Vybavuje:   Miesto, dátum: 
     /2012      Ing. Vladimír Natšin                      Námestovo 27.1.2012 
 
 
Vec: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

 

 Mesto Námestovo ,Mestský úrad v Námestove oznamuje záujemcom, že vypisuje 
verejné obstarávanie na uskutočnenie prác: „Rozšírenie  kamerového systému v meste  
Námestovo“ . V prílohe zverejňujeme  výzvu na predloženie ponuky (zadávanie zákazky 
s nízkou hodnotou  podľa §102 zákona č.. 25/2006  Z.z o verejnom obstarávaní v platnom 
znení    o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov v ktorej sú stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.  

 
 V prípade záujmu je možné uvedenej súťaže sa  zúčastniť a predložiť ponuku na 
požadovaný predmet obstarávania v súlade s výzvou. 
 
  
 
S pozdravom   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Ing. Ján Kadera  
                                        primátor  mesta  
 
 
 
Príloha:- Výzva na predkladanie ponúk 

 
 
 
 
 


