
Výzva na predkladanie ponúk 
na dodávku 1ks enkódera HD – SDI do IP stream,  vrátane príslušenstva 

zákazka s nízkou hodnotou podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: TV Poprad, s.r.o. 
IČO: 36 443 883 
Sídlo: Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad 
Kontaktná osoba:   Mgr. Róbert Merva 
Telefón: 0903 483 531 
Elektronická pošta: robert.merva@gmail.com 
Internetová adresa: www.tvpoprad.sk 
2. Predmet zákazky 
Zákazka na dodanie tovaru - kúpa 
3. Názov predmetu zákazky 
Dodávka 1ks enkódera HD – SDI do IP stream,  vrátane príslušenstva 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
Požaduje sa cena a dodávka celého predmetu zákazky, vrátane príslušenstva. 
5. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je dodávka 1ks enkódera HD – SDI do IP stream,  vrátane 
príslušenstva, spĺňajúca nasledovné parametre: 

Hardware: 
• Hardwareové enkódovanie pre nepretržitú (24/7) prevádzku 
• Real-time enkódovanie signálu z SD-SDI, HD-SDI, CVBS, YPbPr, YC a RGB/

VGA rozhranie 
• rozlíšenie SDI a YPbPr až 1080i 
• podpora technológie „Low latency compression“ 
• IP streaming UDP & TCP  
• Protokol RTMP & RTP/RTSP streamingu 
• podpora min. 3G SDI 
• ovládanie cez web rozhranie (resp. cez IP managment) 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 
Sídlo spoločnosti TV Poprad, s.r.o., Podtatranská 149/7,058 01 Poprad. 
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 32222000-5 
8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky 
Predpokladané ukončenie najneskôr do 30.05.2018 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
Predmet zákazky bude financovať TV Poprad, s.r.o.  Obstarávateľ neposkytuje 
zálohy. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH. 
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10.Podmienky účasti a obsah ponuky 
Identifikačné údaje uchádzača. Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet 
zákazky, na ktorú predkladá ponuku a splní ju predložením dokladu o oprávnení 
podnikať v predmete zákazky – postačuje kópia. Vyplnená príloha č. 1 výzvy – cena 
predmetu zákazky. 
Uchádzač uvedie vo svojej ponuke cenu za dodanie 1ks enkódera HD – SDI do IP 
stream,  vrátane príslušenstva v zmysle vyššie uvedených požiadaviek a presne 
vyšpecifikuje technické parametre všetkých častí dodávky. Cenu uvedie za celkovú 
zákazku ako 1ks enkódera HD – SDI do IP stream,  vrátane príslušenstva, bez DPH 
a vrátane DPH. Do ceny 1ks enkódera HD – SDI do IP stream,  vrátane príslušenstva 
uchádzač zahrnie aj ich dopravu na miesto určenia.  
11.Lehota  na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 26.03.2017 čas:  14:00 hod. 
12.Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky 
Osobné doručenie – v pracovnej dobe TV Poprad, s.r.o. 
Poštou – ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1 
Prostredníctvom elektronickej pošty – zaslať na e-mail: riaditel@tvpoprad.sk 
Obálka cenovej ponuky pri osobnom alebo poštovom doručení musí obsahovať 
identifikáciu predkladateľa ponuky (obchodné meno a sídlo) a označenie -  CENOVÁ 
PONUKA:  enkóder 
13.Kritériá na hodnotenie ponúk 
Cena predmetu zákazky vrátane DPH uvedená v prílohe č. 1 a technické parametre 
jej jednotlivých častí v pomere k celkovej cene. Do ceny uchádzač zahrnie aj ich 
dopravu na miesto určenia. 
14.Lehota viazanosti ponúk 
30.05.2018 
15.Ďalšie informácie   
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia zákazky. 
16.Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska?  
neprichádza do úvahy 
17.Použitie elektronickej aukcie 
Nepoužije sa.   
18.Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie 
Meno zodpovednej osoby:      Mgr. Róbert Merva, v.r. 

Podpis zodpovednej osoby: .......................................... 
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Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritéria 

Uchádzač:  ........................................................................ 

                  ........................................................................ 

                  ........................................................................ 

IČO: ........................................................................ 

Cena zákazky za  dodávku 1ks enkódera HD – SDI do IP stream,  vrátane 
príslušenstva 

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

Značka   ........................................................................ 

Model   ........................................................................ 

Verzia firmware  ........................................................................ 

Konektory a porty rozhrania ...................................................... 

Príslušenstvo  ........................................................................ 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v tomto 
formulári! 
Som ( ÁNO / NIE ) platcom DPH ( nehodiace sa preškrtnite) 

V...................................dňa:......................... 

Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za 
uchádzača:.............................       
               

.......................................................
........................ 

Podpis štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu uchádzača

Názov kritéria Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

Cena za 1ks enkódera HD – SDI 
do IP stream,  vrátane 
príslušenstva
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