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Vec 
Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
Verejný obstarávateľ, ktorým je Rada pre vysielanie a retransmisiu, v súlade s § 9 ods. 9 zákona  
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:  
 

1. Názov predmetu dodania: Záznamové zariadenie na monitorovanie vysielania - SW 
 
2. Opis predmetu zákazky: Riadenie nahrávania 9 televíznych programov, ktoré sú spracovávané 

z digitálneho signálu záznamovým zariadením na monitorovanie vysielania, ktoré je schopné 
nahrávať po 2 multiplexy s prekrytím. Nahrávanie bude prebiehať 1 hodinu s prekrytím 15 s. 
Aplikácia následne zabezpečí kopírovanie súborov na storage. Taktiež aplikácia zabezpečí 
zapisovanie jednotlivých súborov do databázy.  
Vytvorenie web rozhrania, v rámci ktorého budú môcť zamestnanci Rady pre vysielanie 
a retransmisiu filtrovať požadovaný záznam z archívu (po dobu 45 dní) na základe televíznej 
stanice, času, dátumu a pod. Daný záznam bude možné uložiť na lokálny disk používateľa. 
Súčasťou web rozhrania bude taktiež player, kde si užívatelia budú môcť daný záznam 
prehrať. Dodávateľ musí taktiež zabezpečiť, aby aplikácia nahrávala zvuk a ukladala ho na 
storage vo formáte wav.  
Premazávanie archívu po určitých časových intervaloch. Celý systém musí obsahovať 
samostatný streamovací server.  
Správa systému, nastavenie administrátorských práv a zaškolenie zamestnancov na prácu so 
systémom.  
 
Technické požiadavky: 
- nahrávanie vo vysokom rozlíšení,  
- nahrávanie viac ako jedného multiplexu,  
- nahrávanie 9 televíznyh staníc,  
- ukladanie zvuku vo formáte wav,  
- možnosť nepretržitého nahrávania,  
- archivovanie nahratých súborov po dobu 45 dní,  
- možnosť práce s rozsiahlou databázou,  
- zabezpečenie fungovania aplikácie určenej na prehrávanie videí,  



- užívateľské rozhranie, ktorý umožní prehrávať alebo ukladať ľubovoľný záznam 
z databázy (nie starší ako 45 dní),  

- stream server kompatibilný s nahrávacím zariadením. Stream server musí byť schopný 
vystrihnúť určitý požadovaný úsek obrazovej resp. zvukovej stopy  na základe požiadavky 
klienta, musí byť schopný prehrávať minimálne nasledujúce formáty: FLV, MPEG-4, 
Windows Media QuickTime, RealAudio® and RealVideo®, MP3, musí podporovať 
minimálne nasledujúce kodeky: H.263 a H.264 a musí byť schopný spolupráce 
s archívom.  

- inštalácia a konfigurácia SW,  
- nainštalovanie aplikácie, pomocou ktorej bude systém ovládaný.  

 
  

3. Kód CPV: 72263000-9 Implementácia softvéru 
 
4. Spôsob predkladania ponúk: e-mailom na adresu office@rvr.sk  

Ponuka musí byť zaslaná ako naskenovaný dokument obsahujúci dátum a podpis zodpovednej 
osoby.  

 
5. Lehota predkladania ponúk: 18.7.2014 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 18.500,00 EUR s DPH. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavok.   
 
7. Miesto dodania: Rada pre vysielanie a retransmisiu  

     Dobrovičova 8, P.O.Box 155 
 810 00  Bratislava 

 
8. Obsah ponuky: Ocenený zoznam jednotlivých položiek predmetu zákazky, ako aj celková 

cena za celú zákazku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ceny v ponuke uchádzač 
uvedie v mene euro. Ak súčasťou ponuky nebude cenová ponuka, bude táto ponuka zo súťaže 
vylúčená. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. V prípade doriešenia alternatívnych 
návrhov je možné následné rokovanie alebo prezentácia.    

 
 Vyplní uchádzač 

Požiadavka Jednotková cena 
v EUR bez DPH 

Celková cena 
v EUR bez DPH 

Celková cena 
v EUR s DPH 

Analýza a návrh riešenia    

Vývoj a inštalácia    

Testovanie, nasadenie 
a školenie 

   

Spolu     

  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou ja aj DPH. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke aj upozorní. 

 
9. Obhliadka miesta: nie je potrebná  
 
10. Termín zadania zákazky: august 2014 
 
11. Lehota dodania tovarov: do 28.11.2014 
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12. Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena 
za dodanie predmetu zákazky. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača s najnižšou 
celovou cenou v EUR s DPH. Do jednotkovej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace 
s dodaním premetu zákazky do miesta dodania uvedeného v bode 7 tejto výzvy. Jednotková 
cena predmetu zákazky bude počas celého zmluvného času pevná a nemenná.  
Uchádzačovi, ktorý predloží svoju ponuku, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny 
nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 
13. Zamestnanec poverený zadávaním zákazky: Mgr. Lucia Jelčová, PhD. 
 
14. Termín zverejnenia výzvy: 11.7.2014  
 

 
 
 
 
 JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
 riaditeľ Kancelárie 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 


