Obecný úrad Sačurov
Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ZÁKAZKY
„Kamerový a dohľadový systém pre obec Sačurov“
Etapy - informácie a špecifikácie zákazky
Etapy zahrňujú v bodoch následujúce:







vybudovanie zázemia pre prevádzku záznamového zariadenia v budove OÚ Sačurov
umiestnenie záznamového zariadenia s prístupom iba povolaných osôb a PZ SR
inštalácia záložného zdroja pre záznamové zariadenie
dátové prepojenie záznamového zariadenia na jednotlivé kamery
inštalácia 10 ks bezpečnostných kamier
inštalácia softvérového dohľadového systému do služobne OÚ

Špecifikácia predmetu zákazky:
Nasledujúci popis predstavuje minimálne požiadavky zadávateľa na dodanie a montáž
kamerového systému, ktoré musí ponuka spĺňať. Predmetom dodávky kamerového systému je
dodávka technológie, softvérového vybavenia vč. inštalácie, zaškolenia a sprevádzkovania
kamerového systému pre zaistenie obrazových dát, tj. scén zachytených kamerami, ich sledovanie,
uchovanie a následné sprístupnenie na účely dohľadu na verejné priestranstvá. Všetky kamerové
body musia spĺňať všetky požiadavky na preukázanie priestupkovej a trestnej činnosti.

a) Kamera č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Pre zaistenie obrazových dát budú dodané a pripravené na inštaláciu stacionárne kamery s
vhodnými objektívmi. Všetky prvky kamerového systému budú umiestnené na vyznačených
miestach, ktoré sú uvedené v prílohe tejto výzvy. OÚ Sačurov umožní výhradný prístup
dodávateľovi na vyznačené miesta. Jednotlivé kamerové body budú napojené na prívod el. energie
a budú vybavené záložným priemyselným zdrojom vrátane ochrany proti prepätiu, skratu a
preťaženiu. Záložný zdroj musí byť dimenzovaný pre každé stanovište tak, aby bola zaistená
požadovaná doba behu najmenej 20 minút.
Osadenie konkrétnych kamerových bodov a technická špecifikácia stacionárnych kamier:
 Kamera č.1 – priestor pred domom smútku
Monitorovanie pohybu vozidiel a osôb na parkovisku.
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom

•

Kamera č.2 - priestor za domom smútku

Monitorovanie verejného priestranstva cintorína
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom

•

Kamera č.3 – ulica Dávidovská, Rómska osada

Monitorovanie prejazdu vozidiel a pohyb osôb
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom
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•

Kamera č.4 - ulica Dávidovská, Rómska osada

Monitorovanie prejazdu vozidiel a pohyb osôb
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom
•

Kamera č.5 - ulica Dávidovská, pri budove PZ SR

Monitorovanie ŠPZ a prejazdu vozidiel a pohyb osôb, pokrytie ulice Dávidovská
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom
•

Kamera č.6 – areál ZŠ

Monitorovanie areálu školy - ihrisko
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom
•

Kamera č.7 – areál MŠ

Monitorovanie areálu škôlky a budov
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom
•

Kamera č.8 – areál MŠ

Monitorovanie areálu škôlky a budov
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom
•

Kamera č.9 - ulica Osloboditeľov, lávka cez potok

Monitorovanie pohybu osôb
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom
•

Kamera č.10 - ulica Osloboditeľov, lávka cez potok

Monitorovanie pohybu osôb
Minimálne rozlíšenie 1280 x 720 pri 25sn / s., Automatické zaostrovanie, citlivosť farebne min. 0,014lx,
objektív 3 - 8mm, napájanie 12V DC / 24V AC alebo PoE podľa normy IEEE 802.3af, podpora pripojenia RJ45, podpora dvoch na sebe nezávislých dátových streamov. 2 roky záruka garantovaná výrobcom

b) Dátové okruhy pre kamery
Prenos obrazu bude zaistený optickou a metalickou kabelážou s dostatočnou dátovou priepustnosťou.
Pokiaľ bude dodávateľ využívať miesta tretích strán pre umiestnenie a prevádzku technológie, bude potrebné
predložiť súhlas o umiestnenie zariadenia od OÚ Sačurov vo forme písomného súhlasu, ktorý bude predložený
na overenie pri podpisovaní zmluvy o dielo. Všetky dátové spoje musia byť vo výlučnom vlastníctve OÚ Sačurov.
Dodávateľ zaistí prioritné osadenie technológie na budovách OÚ Sačurov.

c) Zobrazenie obrazu z kamier a záznam
Požiadavky na zobrazenie a záznam obrazu z kamier:
•

Zobrazovania obrazu z kamier musí prebiehať nezávisle na zázname, tj. na záznamovej jednotke, tzn.,
že v prípade poruchy záznamovej jednotky musí byť živý obraz z kamier dostupný na dohľadovej
jednotke umiestnenej na PC v služobní OÚ.

• Záznam musí prebiehať nezávisle na zobrazení kamier, tzn., že ak dôjde k poškodeniu zobrazovacej
jednotky, alebo PC stanice, na ktorej prebieha zobrazovanie kamier prostredníctvom softvérového
klienta, záznam kamier nesmie byť týmto ovplyvnený.

• Architektúra dohľadového softvéru musí spĺňať požiadavky komunikácie Klient> Server.
• Klientská časť dohľadového systému musí byť zadarmo alebo zohľadnená v nákladoch.

2

• Dohľadový systém musí spĺňať základné vlastnosti ako je riadenie práv jednotlivých užívateľov o
prístup k živému sledovaniu a záznamu, export vybranej časovej udalosti, automatické upozornenie na
pohyb v obraze.

• Obrazová trvalá frekvencia živého zobrazenia scény musí byť minimálne 25 snímkov za sekundu na
jednu kameru pri rozlíšení aspoň 1280x720px, a to aj ako pri zobrazení jednej kamery či viacnásobnom
zobrazení kamier.

• Obrazová frekvencia záznamu v prepočte na jednu kameru musí byť minimálne 25 snímkov za sekundu
v rozlíšení 1280x720px.

• Dátový tok (stream) kamier bude nastavený min. na 3 Mbity / sekunda pre záznam aj zobrazenie.
• Záznam obrazu z kamier musí byť ukladaný konštantne do záznamového zariadenia.
• Záznamové zariadenia musí podporovať záznamovú rýchlosť minimálne 25 snímkov za sekundu pri
rozlíšení 1280x720px a musí byť schopné ukladať dáta z 10 kamier naraz.

• Záznamové zariadenia musí uchovať obrazový materiál zo všetkých kamier naraz aspoň na dobu 7 dni.
• Ukladané dáta na záznamové zariadenie budú umiestnene na diskovom poli s kapacitou minimálne
4TB.

•

Záznamové zariadenie bude chránené proti výpadku el. prúdu zdrojom s neprerušiteľným napájaním
tak, aby bolo schopné prevádzky min. 1 hodinu pri výpadku el. energie.

•

Pre rýchlejší export požadovaného videa pracovníkmi PZ SR je nutné zabezpečiť priamy export na
dátové médium v budove OÚ Sačurov.

d) Dátový prenos pre služobňu OÚ
Predpokladaný minimálny dátový tok na jednu kameru bude 3 Mbity za sekundu. Zaistený bude
vyhradeným dátovým spojom s dostatočnou kapacitu pre prenos dát zo záznamového zariadenia.
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Príloha k špecifikáciám
Situačný nákres kamerových bodov a elektrického napájania

Situačná mapa rozmiestnenia kamier
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Umiestnenie kamery č. 1 a 2
Kamera č. 1 a 2 umiestnená na budove domu smútku, napájanie z budovy, chránené ističom, preves ku
kamerám cez stĺpy elektrického vedenia.

Vysvetlivky: žltý krúžok (istič 230V), modrý krúžok (kamera)
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Umiestnenie kamery č. 3 a 4
Kamera č. 3 umiestnená na stĺpe elektrického vedenia pred bytovým domom , smerujúca na kameru
umiestnenú oproti. Kamera č. 4 umiestnená na stĺpe elektrického vedenia pred bytovým domom ,
smerujúca na kameru umiestnenú oproti. Preves ku kamerám cez stĺpy elektrického vedenia.

Vysvetlivky: biely krúžok (kamera)
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Umiestnenie kamery č. 5
Kamera č. 5 umiestnená na stĺpe elektrického vedenia pred budovou PZ SR obce Sačurov, smerujúca
pozdĺž cesty. Napájanie z budovy chránené ističom.

Vysvetlivky: žltý krúžok (istič 230V), modrý krúžok (kamera)
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Umiestnenie kamery č. 6
Kamera č. 6 umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia smerujúca pozdĺž multifunkčného ihriska. Preves ku
kamere cez stĺp verejného osvetlenia

Vysvetlivky: žltý krúžok (istič 230V), modrý krúžok (kamera)

Umiestnenie kamery č. 7 a 8
Kamera č. 7 umiestnená na stĺpe elektrického vedenia smerujúca pozdĺž zadnej časti budovy MŠ. Kamera
č. 8 umiestnená na stĺpe elektrického vedenia smerujúca na hlavný vchod do budovy MŠ. Preves ku
kamere cez budovu MŠ.

Vysvetlivky: žltý krúžok (istič 230V), modrý krúžok (kamera)

Umiestnenie kamery č. 9 a 10
Kamera č. 9 umiestnená na stĺpe elektrického vedenia smerujúca pozdĺž chodníka smerom k lávke.
Kamera č. 10 umiestnená na stĺpe elektrického vedenia smerujúca na vstup na lávku. Preves ku kamerám
cez stĺpy elektrického vedenia.

Vysvetlivky: modrý krúžok (kamera)
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