Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní)

Základné údaje pre poskytnutie informácie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.indprop.gov.sk
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Ing. Eva Galátová
+421 484300233
eva.galatova@indprop.gov.sk

Predmet zákazky:

„Prístupový systém (turnikety, ovládanie výťahov a dverí)“

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie a implementácia príslušného technického (turniket) a softvérového
vybavenia (prístupový informačný systém) za účelom riadenia prístupu osôb v budove verejného
obstarávateľa. Zámerom je umožnenie fyzického prístupu do zamestnaneckých priestorov budovy len
zamestnancom za predpokladu použitia vhodného mechanizmu autentifikácie zamestnanca (bezkontaktná
elektronická prístupová karta).
Ďalej je predmetom zákazky implementácia prístupového autentifikačného mechanizmu (použitie
bezkontaktnej elektronickej karty) aj do výťahov budovy za účelom zabezpečenia použitia výťahov len
zamestnancami a implementácia príslušného technického vybavenia (elektronický zámok riadený
elektronickou kartou) aj na krídlové dvere v bočnom vchode budovy (možnosť použiť zamestnancom aj
tento bočný vchod).
Predpokladá sa ohraničenie priestorov okolo turniketu osadením zábradlia príslušnej dĺžky s osadením
"bráničky" v zábradlí pre možnosť fyzického presunu väčších predmetov do priestorov za turniket (napr.
nábytok, výpočtová technika a pod.) a riešenie problematiky núdzového úniku schodiskom budovy. Pôdorys
schodiskového priestoru s orientačným vymedzením ohraničenia sa nachádza v prílohe.

Predmet zákazky zahŕňa :
-

dodávku a osadenie dvoj-turniketu
implementáciu riadiaceho mechanizmu na turnikety pre dodaný typ elektronickej karty
dodanie a inštalácia prístupového softvéru spolu so zaškolením 2 zamestnancov obstarávateľa za
účelom jeho správy
dodávku bezkontaktných elektronických kariet v počte 150 ks pre príslušný riadiaci mechanizmus
dodávku a osadenie elektronického zámku na dvere bočného vchodu budovy obstarávateľa
dodávku a osadenie zábradlia ohraničujúceho priestor okolo turniketov v dĺžke cca 5 m
dodávku a osadenie "bráničky" v zábradlí pre možnosť fyzického presunu väčších predmetov do
priestorov za turnikety (napr. nábytok, výpočtová technika a pod.)
implementácia riadiaceho mechanizmu pre dodaný typ prístupových kariet do výťahov úradu
v spolupráci s dodávateľom úradu týchto výťahov
záložný zdroj pre napájanie príslušných technických prostriedkov
dodávku montážneho materiálu (káble, lišty, spojovací materiál)
práce súvisiace s kompletnou realizáciou predmetu zákazky definovanou v opise (implementácia
a zapojenie technických prostriedkov, inštalácia a konfigurácia prístupového softvéru, načítanie
prístupových kariet a databázy zamestnancov)

Odborný garant: Ing. Marek Blaško, tel. 048/4300 331
Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 790,- eur bez DPH
Miesto a predpokladaný dátum dodania predmetu zákazky:
Miesto: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Dátum: do 15. 12. 2013
Kritérium na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
Obsah ponuky:
1. Cenová ponuka na predmet zákazky musí obsahovať:
- cenu za dodávku technického vybavenia bez DPH
- cenu za dodávku programového vybavenia bez DPH
- cenu za inštalačné práce, vrátane dopravných nákladov bez DPH
- cenu celkom za dodanie predmetu zákazky bez DPH a vrátane DPH.
2. Doklad o oprávnení podnikať (scan originálu alebo úradne overenej fotokópie).
Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Cenovú ponuku žiadame predložiť osobne alebo poštou v uzavretej obálke s označením
„Prieskum trhu – Prístupový systém

NEOTVÁRAŤ“

na adresu:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
alebo elektronicky na e-mailovú adresu: eva.galatova@indprop.gov.sk

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 2. 12. 2013 o 10:00 hod.
Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude uzavretie zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici, 26. 11. 2013

Ing. Eva Galátová, v.r.
Kancelária predsedu
a medzinárodných vzťahov

