SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA,
ŠKOLSKÁ UL. 4, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK MUSEUM OF NATURE PROTECTION AND SPELEOLOGY,
ŠKOLSKÁ UL. 4, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SLOVAK REPUBLIC

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Liptovský Mikuláš

Vec
Výzva na predkladanie ponúk – zaslanie
Verejný obstarávateľ, ktorým je Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši 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. Predmet zákazky:
Vybudovanie systému kontroly vstupu v priestoroch SMOPaJ, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.
2. Opis zákazky:
Navrhovaný zámer sa týka zavedenia systému kontroly vstupu do budovy a v priestoroch
novozrekonštruovanej historickej budovy, ktorej vlastníkom je Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a bude sa využívať na muzeálne účely.
Podrobný opis zákazky:
vychádza z dokumentu Podklady pre verejné obstarávanie vypracovaných BARÉNYI
&ARCHITEKTI. Systém pre riadenie vstupu osôb do výstavných priestorov požadujeme na základe
vydanej bezkontaktnej karty na recepcii. Karta musí obsahovať oprávnenia k vstupom podľa aktuálnej
výstavy resp. podľa zakúpeného typu vstupného. Požadujeme aby obsluha systému mohla oprávnenie
kariet meniť resp. úplne zamietnuť. Taktiež musí mať možnosť vzdialene otvoriť požadovaný priestor
prostredníctvom aplikácie na PC. Pred vstupom požadujeme, aby boli pevne inštalované čítačky
bezkontaktných kariet formátu HDI s dosahom do 10 cm. Čítačky musia komunikovať s riadiacou
jednotkou kontroly vstupov. Riadiaca jednotka musí mať vstup pre dve čítačky formátu wiegand,
rozhranie pripojenia RS485 a RS232, kapacitu pamäte pre 65000 používateľov a 3600 udalostí. Ako
užívateľ požadujeme mať prostredníctvom LAN modulu aby systém umožňoval komunikáciu
s nadradeným SW resp. informačno- bezpečnostným systémom. Požadujeme napájanie riadiacej jednotky
napätím 12 VDC zabezpečené zo zdroja so záložným akumulátorom s dobou prevádzky pri výpadku
napájacej siete aspoň po dobu 30 minút.
Elektromechanické prostriedky na zabezpečenie uzatvorenia resp. uzamknutia dverí musia byť pevne
zabudované v dverovej konštrukcii. Ich otvorenie resp. uzatvorenie požadujeme zabezpečiť z výstupu
riadiacej jednotky. Riadiaci SW musí pracovať v prostredí Windows. Vstup do SW požadujeme chránený
podmieneným prístupom (meno a heslo) len pre oprávnených používateľov.
Každý používateľ musí mať možnosť nastavenia oprávnení. SW musí umožňovať otvorenie dverí
jedným tlačidlom v prípade mimoriadnych udalostí ako napr. požiar.
Phone: +421/44/5477211 – sekretariát/secretary
+421/44/5477210 – spojovateľka Školská ul. 4
+421/44/5477230 – spojovateľka Ul. 1. mája 38
Riaditeľ/director: +421/44/5477217
Fax: +421/44/5514381
e-mail: smopaj@smopaj.sk; http:// www.smopaj.sk
Pracovisko Košice / Workplace Košice: Phone / Fax: +421/55/6333023
e-mail: smopajke@post.sk

Banka:
Štátna pokladnica č. ú. 7000242642/8180 výdaj
Štátna pokladnica č. ú. 7000124750/8180 príjem
DIČ: 2021457361 IČO: 361 45 114

Ak je v tejto výzve a prílohe uvedené meno konkrétneho výrobku, je možné použiť ekvivalent,
ktorý má rovnaké technické charakteristiky alebo lepšie a je s daným výrobkom kompatibilný.
3. Spôsob dodania ponuky:
Ponuku je možno doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného
obstarávateľa:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom : „Ponuka – Vybudovanie systému kontroly vstupu –
neotvárať“.
4. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky predložiť do 24.01.2014 do 12.00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
19 406,40 EUR bez DPH.
6. Miesto dodania:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Obsah ponuky:
a) Ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy k tejto výzve s uvedením jednotkových cien
v EUR bez DPH a aj s DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v EUR bez DPH aj s DPH, ak
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie
o predpokladanej navrhovanej sume,
b) Aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu kópiu dokladu.
8. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude:
najnižšia cena na predmet zákazky
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
9. Pracovník určený pre kontakt so záujemcami:
Eva Bartošová, č. t.: 044/5477241, e-mail: bartosova@smopaj.sk
Obhliadku budovy je možno dohodnúť u kontaktnej osoby.
S pozdravom

Prílohy: 1. Technická dokumentácia

doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.
riaditeľka

