
POPTÁVKA 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
Na Bělidle 7 poptává: 
 
Dodávku bezpečnostních kamer včetně instalace 
 
Místa realizace: 
 
Pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín – 3 venkovní kamery, jedna vnitřní 
kamera 
Pracoviště Frýdek – Místek, tř. Palackého 121, 738 02 Frýdek – Místek – 1 venkovní 
kamera, 1 vnitřní kamera (vícesměrová) 
Pracoviště Opava - Olomoucká 82, 746 01 Opava – 1 venkovní kamera, 1 vnitřní kamera 
Pracoviště Bruntál – Zahradní 5, 792 01 Bruntál – 1 venkovní kamera, 1 vnitřní kamera  
 
 
Minimální parametry kamer: 
 
Venkovní kamera 
Rozlišení 2 MPx  
Automatické přepínání Den/Noc 
IR přísvit 
Podpora ONVIF formátu 
Provedení - tubus 
 
Vnitřní kamera 
Rozlišení 2 MPx  
Automatické přepínání Den/Noc 
IR přísvit 
Podpora ONVIF formátu 
Provedení - DOME 
 
U venkovních kamer je požadován reflektor ve viditelném spektru s čidlem pohybu. 
 
Připojení kamer a přenos dat musí být řešeno pouze kabelovým systémem. 
 
Součástí nabídky musí být všechny náklady spojené s instalací kamer a SW umožňujícího 
záznam obrazu na PC. Musí být zajištěna možnost náhledu na kamery i z jiných pracovišť, 
než jsou umístěny. Musí být zajištěna kompatibilita ze stávajícím systémem na pracovišti 
v Ostravě. 
Ve své nabídce uveďte servisní podmínky po dobu záruky na dodané zboží. 
 
Po dohodě s kontaktními osobami lze změnit umístění kamer (venkovní – vnitřní) 
 
Dodávka PC není součástí poptávky. 
 
Uchazečům bude po dohodě umožněna prohlídka prostor. 
 
Kontaktní osoby: 
 
Organizační a technické věci:  
Ing Wieslaw Galuszka, tel.: 595 138 130, e-mail: wieslaw.galuszka@khsova.cz 
 



Kontaktní osoby na jednotlivých pracovištích: 
 
Nový Jičín   Ivo Šamánek 

tel.: 556 770 377, e-mail: ivo.samanek@khsova.cz 
Frýdek – Místek Mgr. Alena Bednářová, 

tel.: 558 418 311, e-mail: alena.bednarova@khsova.cz 
Opava   MUDr. Lucie Hlaváčková, 

tel.:553 668 844, e-mail: lucie.hlavackova@khsova.cz 
Bruntál   MUDr. Petr Kopřivík, 

tel.: 554 774 120, e-mail: petr.koprivik@khsova.cz 
 
 
 
Kritériem hodnocení  

 Cena (váha 70%) 
 Technická úroveň navrhovaného řešení + záruční servisní podmínky (váha 30%) 

 
 

 
Požadavky na předložení kvalifikačních předpokladů 
V nabídce předložte doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku. 
 
Nabídky, které nesplní uvedené kvalifikační předpoklady, budou z výběrového řízení 
vyloučeny. 
 
Nabídky zašlete poštou nebo doručte osobně na:  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 
702 00 Moravská Ostrava 
 
Termín ukončení poptávkového řízení: 29.11.2013 
Termín dokončení a zprovoznění kamerového systému do 13.12.2013 
 
 
 
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně. 
 
 
 
                                                                                         Ing. Jaroslav Vích, v. r.  

náměstek ředitele pro ekonomicko provozní činnost 


