
 

 

PAMIATKOVÝ   ÚRAD 
  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Cesta na Červený most 6,  814 06 Bratislava 

 

 
Telefón: + 421 - 2 /  20 464 111 IČO: 31755194                                            Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Fax: + 421 - 2 / 20 464 100  DIČ:2021491560                                         Číslo účtu: 7000068998/8180 
     

Z A D Á V A N I E     Z Á K A Z K Y 
V zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zmeny č.95/2013 Z.z. 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 
1. Verejný obstarávateľ: 
Názov:    Pamiatkový úrad SR 
Adresa:    Cesta na Červený most 6  
     814 06 Bratislava 
IČO:    31755194 
Kontaktná osoba:   Branislav Rezník 
Telefón:    00421220464206 
E-mail:    branislav.reznik@pamiatky.gov.sk 
 
 
2. Predmet zákazky:   
Dodanie tovaru v rámci implementácie projektu „Pro Monumetna – prevencia 
údržbou“ – dodanie termovíznych kamier, fotografických prístrojov a odolných 
telefónov. 
Názov zákazky: “Pro Monumenta – kamera, foto a mobil” 
 
3. Podrobný opis predmetu zákazky: 
 
A) 3 x termovízna kamera s nasledovnými minimálnymi parametrami: malá 

hmotnosť a rozmer (max 900g), integrovaná digitálna kamera - funkcia obraz v 
obraze (PIP), funkcia IR-Fusion, laserový zameriavač, LED prisvietenie, vysoký 
stupeň krytia, rozsah meraných teplôt min. -20 až +120°C s presnosťou +- 2˚C, 
detektor min.120x120, ukladanie na SD kartu (je súčasťou dodávky), alarm rosného 
bodu a vlhkosti, odolnosť voči pádu minimálne z výšky 2m, menu v sk alebo cz, 
ochranný kufrík, potrebné káble a napájania. 

B) 3 x fotografický prístroj s objektívom s nasledovnými minimálnymi 
parametrami: odolný fotoaparát a objektív: prachotesný fotoaparát a objektív, 
odolnosť voči mrazu, ľahké telo, rozsah ohniska v prepočte na 35 mm minimálne 
28-100 (optický zoom), objektív svetelnosť minimálne 3.5, obrazová kvalita v 
znížených svetelných podmienkach, optická stabilizácia, videozáznam, wifi, 
výklopný display je prínosom (nie je podmienkou), dva akumulátory, nabíjačka a 
pamäťová karta min. 4GB,  

C) 10 x mobilný telefón s integrovanou vysielačkou, vysokou odolnosťou 
s nasledovnými minimálnymi parametrami: vodeodolný do 1m, prachuodolný, 
nárazuvdzorný minimálne z 2 m z akéhokoľvek uhla, vysokoodolný voči tlaku 
(minimálne 200kg) certifikácia minimálne IP57, operačná teplota -20 - +55C   
telefón – minimálne 2"dotykový displej QVGA so svetelným čidlom pre 
automatické prispôsobenie jasu displeja svetelným podmienkam, rozlíšenie displeja 



  

minimálne  320 x 240 pix, displej so zvýšenou odolnosťou proti poškriabaniu 
a nárazom, 850/900/1800/1900 MHz, čj/sj menu na displeji, protišmykový dizajn, 
vibračné vyzváňanie, podpora microSD / microSDHC kariet, uloženie minimálne 
500 záznamov do pamäte telefónneho, svietidlo, hlasité handsfree,  Bluetooth, 
prevádzková doba minimálne 300 min., pohotovostný stav minimálne 300 hodín, 
CE certifikáci, kompaktné rozmery, hmotnosť maximálne 300 g s batériou 
vysielačka - klasická vysielačka v občianskom pásme (walkie-talkie), 
prednastavené minimálne 6 frekvencií, možnosť príjmu na pozadí,  funkcia 
skenovania kanálov, jednoduchá regulácia hlasitosti, automatické potlačenie šumu, 
dosah minimálne 500 m,   

 
4. Spoločný slovník obstarávania: 
 
a) 38126300-7 - prístroje na pozorovanie teploty alebo vlhkosti na povrchu 
b) 38651000-3 - fotografické prístroje 
c) 32250000-0 – mobilné telefóny 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:    je vyššia ako finančný limit uvedený v § 4 
ods.3 písm.a) – predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako  1000 eur 
 
6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:       
Ponuky, ktoré splnia predložené požiadavky na predmet zákazky budú vyhodnocované 
na základe jediného kritéria:  
Najnižšia cena za celý predmet zákazky 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu 
cenu v Eur s DPH na celý predmet zákazky. 
 
 
7. Hodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú 
požiadavkám na predmet zákazky. Variantné riešenia sa neumožňujú. Platnou ponukou 
bude  ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto 
výzve na predloženie ponuky. 
 
Ponuka musí obsahovať: 

- Identifikačné údaje (adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktná 
osoba a pod.) 

- fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar súvisiaci s predmetom zákazky - § 26 
ods.1 písm.f). 

- ponuku na predmet zákazky podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, 
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača 

- podrobný opis predmetu zákazky podľa bodu 3. 

- návrh kúpnej zmluvy, ktorá bude obsahovať nasledovné podmienky dodania: 

a) lehota dodania do 30 dní  od  podpisu zmluvy 

b) záruka na dodaný tovar minimálne 2 roky 

c) záväzok realizovať prípadný záručný zásah na dodanom zariadení najneskôr do 
48 hod od jeho doručenia na miesto realizácie záručných zásahov dodávateľa 



  

 
8. Označenie, či sa použije elektronická aukcia: Áno 
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie 
uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa 
uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická 
aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť 
v elektronickej aukcii.  

Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to 
najnižšia cena za celý predmet zákazky.  
Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať ceny s DPH.  
Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa 
pravidiel aukcie v stanovených položkách. Pre účely automatického zostavenia poradia 
ponúk v elektronickej aukcii budú ceny jednotlivých položiek automaticky sčítané do 
celkovej ceny.  
Zoznam položiek v elektronickej aukcii vychádza z opisu predmetu zákazky, ktorý je 
uvedený v súťažných podkladoch a pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej 
aukcii je nasledovný: 

1. Termovízna kamera 3ks 
2. Fotografický prístroj s objektívom 3 ks 
3. Odolný mobilný telefón s vysielačkou 10 ks 
V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným 
uchádzačom upravovať ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom 
počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku je nastavené nasledovne: 

      Pol. č.1:  minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 50,-, maximálny povolený 
 rozdiel v jednom kroku je 100,- 
 Pol. č.2: minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 20,-, maximálny povolený 
 rozdiel v jednom kroku je 50,- 
 Pol. č.3: minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 20,-, maximálny povolený 
 rozdiel v jednom kroku je 50,- 

V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, 
ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje 
o relatívnom umiestnení ponúk uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. 
Oznamované budú: aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky 
(Najlepšia ponuka) a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného 
uchádzača (Vaša ponuka). Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončení 
elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie 
podľa serverového času.  

Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 30 minút (slovom: tridsať 
minút), pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas. 

Predlžovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom „Neaktivita v min.“, t.j.  
časový limit, ktorý bude nastavený na 2 minúty. Táto neaktivita sa začne odpočítavať 
5 minút pred zadaným koncom aukcie. Údaj „Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od 
zaevidovania poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie. 



  

Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov  
k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania 
tejto skutočnosti aukcia predĺžená o 2 minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde 
u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej, 
opäť sa aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o stanovený počet minút. 
Ak počas lehoty predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej 
ponuky od jeho poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.  

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní 
uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené. 

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného 
prostredia vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.  

Elekronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk 
administrátorom. Kontaktná e-mailová adresa administrátora  je: Branislav Rezník, 
telefón: 0905 483 561   

Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej 
adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre 
elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude 
elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. 

Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa 
individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. 
Súčasťou výzvy na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie 
meno a heslo a odkaz na internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto 
internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa 
uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka 
s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie.  

Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia 
elektronickej aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní 
elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na 
podmienky technického pripojenia. 

Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú 
uložené na adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si 
zúčastnení uchádzači podrobne preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa 
oboznámili s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného 
na uvedenej adrese.  

Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia 
technického pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež 
samostatne na adrese http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným 
uchádzačom odporúčame  skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité  
technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky: 
- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 
- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600, 
- pripojenie na internet, 
- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox 
 ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie, 
- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie 
 komunikácie so serverom, 
- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies, 

http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm


  

- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami. 

 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného 
plošného výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si 
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať 
pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto 
ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.    
 
 
9. Lehota a miesto na predloženie úvodnej ponuky:   9. 7. 2014  
 
E-mailom na adresu: branislav.reznik@pamiatky.gov.sk 
alebo písomne v uzatvorenej obálke s nápisom „Pro Monumenta – kamera, foto a 
mobil – neotvárať“ 
na adresu: 
Pamiatkový úrad SR 
Cesta na Červený most 6  
814 06 Bratislava 
 
10. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené 
pracoviská:         Nie 
 
11. Trvanie zmluvy:           2 roky od dodania tovaru 
 
12. Miesto dodania predmetu zákazky: 

                                         Pamiatkový úrad SR,  Cesta na Červený most 6,  814 06 Bratislava 
 
13. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

Do 30 dní od podpisu zmluvy. 

14. Spôsob určenia ceny: 

Návrh ceny v ponuke a v návrhu zmluvy musí obsahovať všetky náklady dodávateľa 
potrebné k dodaniu predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa 
vrátane dopravy do miesta dodania. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek 
inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny 
predmetu zákazky. Predložené návrhy cien v ponukách sú maximálne. V prípade, že 
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke a návrhu zmluvy. 

15. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov projektu Pro Monumenta – 
prevencia údržbou, financovaného Nórskym finančným mechanizmom, formou 
bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia zálohovej platby. Splatnosť faktúry 
bude do 30 dní od jej doručenia. 
Podkladom na úhradu ceny za dodanie predmetu zákazky bude faktúra vystavená 
predávajúcim po jeho odovzdaní a prevzatí kupujúcim. Neoddeliteľnou prílohou 
faktúry bude preberací protokol alebo dodací list. 
Predávajúcim vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky 
zákonom stanovené údaje alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
kupujúci má právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej doplnenie, resp. opravu  

mailto:branislav.reznik@pamiatky.gov.sk


  

predávajúci je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Predávajúci je zároveň povinný 
bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej forme na 
kontaktnú emailovú adresu.  
 
16. Lehota viazanosti ponúk:   30. 7. 2014         
           

       
      17. Doplňujúce informácie 
      Úspešný uchádzač verejného obstarávania berie na vedomie, že v prípade nesúhlasu  
      Úradu vlády SR - riadiaceho orgánu Nórskeho finančného mechanizmu so znením  
      návrhu zmluvy o dodávke resp. priebehom verejného obstarávania, ktorému ide pred  
      podpisom na kontrolu, obstarávateľ nemá povinnosť tovar alebo službu objednať a  
      môže verejné obstarávanie zrušiť a vyhlásiť nové. Verejný obstarávateľ nezodpovedá  
      za žiadne náklady prípadného dodávateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s predložením  
      ponuky.  
 
 


