
Príloha č. 1  Výzvy na predloženie ponuky: Rozšírenie kamerového systému mesta Pezinok - Starý dvor. 

 

Minimálne technické požiadavky: plná kompatibilita s jestvujúcim kamerovým systémom ovládacím centrom 

Panasonic na dispečingu kamerového systému – stálej služby mestskej polície v Pezinku. Technické a obchodné  

riešenie musí obsahovať všetky finančné náklady na zabezpečenie spoľahlivosti a funkčnosti odovzdaného 

kamerového systému do trvalej prevádzky. Všetky zariadenia musia byť nové, originálne  a prvky kamerového 

systému Panasonic so zárukou 36 mesiacov.  

 

1 ks vonkajšia otočná PTZ IP HD dome kamera Panasonic. 

- príslušenstvo kamery, konzola kamery - s upevnením na roh budovy; 

- kabeláž kamery v budove obytného domu; 

- dodávka, inštalácia, konfigurácia do systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

Poznámka : Inštalácia kamery na vonkajší plašť obytného domu ul. Gorkého 12, Pezinok. 

 

1 ks vonkajšia statická IP HD kamera Panasonic. 

- príslušenstvo kamery, konzola kamery - s upevnením na roh budovy; 

- kabeláž kamery v budove obytného domu; 

- dodávka, inštalácia, konfigurácia do systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

- Poznámka : Inštalácia kamery na vonkajší plast obytného domu ul. Gorkého 12, Pezinok. 

 

1 ks bezdrôtový prenos kamerového systému Gorkého 12. 

- príslušenstvo, konzola, upevnenie na stožiar; 

- kabeláž v budove obytného domu; 

- dodávka, inštalácia, konfigurácia do systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

- Poznámka : Inštalácia zariadení bezdrôtového systému na streche obytného domu ul. Gorkého 12, Pezinok. 

 

1 ks bezdrôtový prenos kamerového systému budova MsÚ. 

- príslušenstvo, konzola / stožiar, upevnenie na stožiar; 

- kabeláž kamery v objekte budovy MsÚ; 

- dodávka, inštalácia, konfigurácia do systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

- Poznámka : Inštalácia zariadení bezdrôtového systému na streche budovy MsÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  Výzvy na predloženie ponuky: Rozšírenie kamerového systému mesta Pezinok  - Plaváreň 

 

Minimálne technické požiadavky: plná kompatibilita s jestvujúcim kamerovým systémom ovládacím centrom 

Panasonic na dispečingu kamerového systému – stálej služby mestskej polície v Pezinku. Technické a obchodné  

riešenie musí obsahovať všetky finančné náklady na zabezpečenie spoľahlivosti a funkčnosti odovzdaného 

kamerového systému do trvalej prevádzky. Všetky zariadenia musia byť nové, originálne  a prvky kamerového 

systému Panasonic so zárukou 36 mesiacov.  

 

1 ks vonkajšia otočná PTZ IP HD dome kamera Panasonic. 

- príslušenstvo kamery, konzola kamery – s upevnením na budovu; 

- kabeláž kamery v budove obytného domu; 

- dodávka, inštalácia, konfigurácia do systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

Poznámka : Inštalácia kamery na vonkajší plašť objektu budovy - plaváreň. 

 

1 ks vonkajšia statická IP HD kamera Panasonic. 

- príslušenstvo kamery, konzola kamery - s upevnením na budovu; 

- kabeláž kamery v budove obytného domu; 

- dodávka, inštalácia, konfigurácia do systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

- Poznámka : Inštalácia kamery na vonkajší plašť objektu budovy - plaváreň. 

 

1 ks bezdrôtový prenos kamerového systému Plaváreň. 

- príslušenstvo, konzola, upevnenie na stožiar; 

- kabeláž v budove obytného domu; 

- dodávka, inštalácia, konfigurácia do systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

- Poznámka : Inštalácia zariadení bezdrôtového systému na vonkajší plašť objektu budovy - plaváreň. 

-  

1 ks bezdrôtový prenos kamerového systému budova MsÚ. 

- príslušenstvo, konzola / stožiar, upevnenie na stožiar; 

- kabeláž kamery v objekte budovy MsÚ; 

- dodávka, inštalácia, konfigurácia do systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

- Poznámka : Inštalácia zariadení bezdrôtového systému na streche budovy MsÚ. 

 

 


