Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výzva
na predloženie cenovej ponuky podlimitnej zákazky na dodanie tovaru v súlade so zákonom
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov (postup podľa § 9
ods. 9 zákona- zákazka s finančným limitom nad 1000.- €).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská knižnica v Bratislave
IČO: 00179736 DIČ: 2020801750
Sídlo: Klariská 16, 814 79 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Juraj Šebesta, PhD., riaditeľ MKB
Pracovníci realizujúci verejné obstarávanie: Ing. Michal Beňo, Ing. Viera Michalcová,
2. S vybraným uchádzačom bude podpísaná objednávka na predmet zákazky na cenu
podľa ponuky vybraného víťazného uchádzača.
3. Miesto dodania a inštalácie predmetu zákazky: Mestská knižnica v Bratislave, budova na:
Klariská 16, Kapucínskej 1 - 3, Laurinská 5, Michalská 26.
4. Predmet zákazky: „Dochádzkový systém Mestskej knižnice v Bratislave“, jeho súčasťou
je Príloha č. 1, ktorá obsahuje požadovaný podrobný rozpis predmetu zákazky.
5. Lehota na dodanie - realizáciu predmetu zákazky : do 19.12.2014
6. Lehota a spôsob predkladania cenových ponúk:
- do 12.12.2014 do 12:00 osobne, poštou alebo zaslané mailom na sekretariát
3. poschodie Mestskej knižnice v Bratislave, korešpondenčná adresa: Mestská
knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava, alebo elektronicky na emailovú
adresu: sekretariat@mestskaknizniaca.sk. Poštou zaslané ponuky označiť :
„Neotvárať – súťaž VO –Dochádzkový systém MKB“
7. Financovanie predmetu obstarávania:
Na základe objednávky bude vystavená dodávateľom faktúra so splatnosťou 14 dní,
úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
8. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk:
- jediným kritériom je cena predmetu zákazky
Požadujeme podrobný rozpis jednotlivých položiek predmetu zákazky v cenovej
ponuke uchádzača.
9. Číselný kód – slovník CPV: 35123200-4

10. Ponuka musí obsahovať:
- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa predmetu zákazky, alebo
doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuky budú vyššie, ako
sú finančné možnosti obstarávateľa.

Súčasťou výzvy je Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky.
Bratislava, 28.11.2014

......................................................
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
riaditeľ MKB

Príloha č. 1

Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava
Opis premetu zákazky : Dochádzkový systém Mestskej knižnice v Bratislave
Počet užívateľov (zamestnancov) 70.
- 4 ks terminál pre evidenciu dochádzky s dotokovým displejom pre voľbu jednotlivých
predvolieb (príchod na pracovisko, odchod z pracoviska, štandardné prerušenia práce),
možnosť pripojenia cez TCP/IP (aj cez sieť Internet k serveru, kde sa budú údaje
zhromažďovať). Terminál s fotoaparátom pre vyhotovenie fotografie zamestnanca,
ktorý pracuje s terminálom. Spolu s adaptérom do elektrickej siete.
-

Aplikácia pracujúca na serveri, ktorá zbiera údaje z terminálov a umožňuje ich
editáciu, tlač zostáv pre jednotlivých zamestnancov a export údajov do SW pre mzdy
a personalistiku (bez konkrétnej požiadavky na SW pre mzdy a personalistiku)

-

Evidencia pomocou čipových príveskov alebo osobného čísla. (bez biometrických
údajov)

-

Inštalácia SW a HW u odberateľa

-

Zaškolenie pracovníkov, ktorý budú kontrolovať evidenciu a pracovať so SW pre
správu evidencie

-

Externé zariadenie pre čítanie a zápis čipových kariet, pripojiteľné cez USB k PC

-

Čipové prívesky (pripojiteľné na zväzok kľúčov) v počte 70 ks

-

Web rozhranie umožňujúce zamestnancom prezerať si svoju dochádzku cez
internetový prehliadač
Bratislava, 28.11.2014
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
riaditeľ MKB

