
Verejný objednávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

Vybavuje: Ing. Matej Sandtner, tel.: 033/6901 116, e-mail: matej.sandtner@msupezinok.sk 
  

Výzva na predloženie ponuky 

prieskum trhu 

 

1. Identifikácia objednávateľa 

Objednávateľ:  MESTO PEZINOK 

Sídlo:   Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Štatutárny zástupca:  Ing. arch. Igor Hianik 

IČO:  00 30 50 22 

Kontaktné miesto:  Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Kontaktný e-mail:  it@msupezinok.sk  

Kontaktné osoby: Ing. Matej Sandtner, 033/6901 116 

Alexander Pravda, 033/ 6901 115 

 

 

2. Predmet zákazky: 

„Obstaranie dochádzkového a uzamykacieho systému“ 

 

3. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je obstaranie elektronického dochádzkového systému (EDS) založeného 

na biometrii, čipovej karty a automatizovaného uzamykacieho systému dverí. EDS bude 

implementovaný v budove Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok. 

 

Požadované minimálne parametre: 

 

počet užívateľov: 90 

počet dochádzkových terminálov: 4 

počet uzamykacích systémov dverí: 2 

 

Dochádzkový terminál (HW): 

 terminál pre evidenciu dochádzky 

 požadovaný počet 4 ks 

 overovanie pomocou odtlačku prsta a karty (použité budú existujúce karty objednávateľa 

typu Mifare Desire 4K, EV1 /13,56 kHz) 

 pri overení kartou musí terminál spraviť fotografiu (kamera integrovaná priamo v 

terminály) 

 dotyková obrazovka s uhlopriečkou min. 6 palcov 

 pripojenie cez LAN a WIFI (integrované) 

 napájanie cez PoE (active/passive) 

 integrovaná záložná batéria, výdrž min. 3 hod. 

 pri výpadku spojenia so serverom, budú záznamy ukladané lokálne (HDD, SD karta ...), 

min. 30 000 záznamov/relácií. Po obnovení spojenia sa terminál automaticky 

zosynchronizuje so serverom 

 modulárny systém - možnosť rozšírenia počtu terminálov mimo MsÚ a online pripojenia 

na centrálny server na MsÚ 

 po overení užívateľa možnosť otvorenia elektronického zámku dverí (súčasť dodávky) 

 možnosť integrácie 3G routra priamo do terminálu 
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 dodanie 1 ks externej nahadzovačky odtlačkov prstov (aby bolo možné registrovať 

zamestnancov aj mimo terminálu, cez PC) 

 predprípravu (kabeláž) zabezpečí po spresnení od víťazného uchádzača objednávateľ 

 

Software pre dochádzkový systém (SW): 

 SW v súlade s legislatívou SR 

 virtual appliance (VMWARE), alebo serverová inštalácia s podporou Windows Server 

2008 R2 a vyšší v infraštruktúre objednávateľa 

 požadujeme export údajov pre potreby importu do informačného systému ISS od 

spoločnosti Corageo (parametre exportu v prílohe č. 1) 

 administrácia dochádzkového systému (2 pracovníci IT, 2 pracovníčky personálneho 

referátu, 9 manažérov/vedúcich odd., ktorí budú mať právo editovať dochádzku svojich 

podriadených – celkovo 13 pracovníkov) 

 podpora Active directory 

 hierarchické nastavenie prístupových práv pre administrátorov, vedúcich oddelení 

a pracovníkov 

 možnosť editovania dochádzky pre administrátorov a vedúcich pracovníkov cez PC/WEB 

interface 

 možnosť individuálneho prezerania dochádzky pre zamestnanca cez web interface v práci 

(v LAN )a cez mobil (aplikácia alebo web interface mimo LAN). Zobrazenie aktuálneho 

stavu dochádzky, salda, zostatku dovolenky, nadčasov, návštev lekára ... 

Cez daný interface možnosť pre zamestnanca požiadať si formou schvaľovania žiadostí 

nadriadenému o dovolenku, lekára, home Office .... Nadriadený bude informovaný 

o žiadosti mailovou notifikáciou a zamestnanec dostane o schválení/neschválení 

potvrdenie tiež formou mailovej notifikácie 

 virtuálna dochádzka cez web 

 automatický výpočet stravných lístkov 

 export zrážky za stravné lístky zamestnancom  do informačného systému ISS od 

spoločnosti Corageo 

 zobrazenie online stavu všetkých zamestnancov, možnosť filtrovať podľa skupín 

(oddelení) 

 vyhodnotenie dochádzky: denná, mesačná a ročná za zamestnanca a za úrad 

 

 

Uzamykací systém (HW) 

 elektronický uzamykací systém pre dvoje dvere na 1. a 2. poschodí MsÚ (nízkoodberový 

zámok + prechodka). Fotodokumentácia v prílohe č. 2. 

 prepojenie na dochádzkový systém (po overení na dochádzkovom terminály sa odomknú 

dvere) 

 možnosť nastaviť plán automatického uzamknutia dverí (napr. počas nestránkových 

hodín, obedovej prestávky ...) 

 všetky inštalačné práce sú súčasťou zákazky (osadenie zámkov do rámu dverí, napojenie 

na terminál, uvedenie do prevádzky ...) 

 prívodný kábel bude ukončený pri dverách (zabezpečí objednávateľ) 
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Servis (support): 

 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania je servis súčasťou ceny diela 

 bezplatné aktualizácie SW 

 neobmedzená telefonická a mailová podpora 

 pri výpadku HW požadujeme opravu/výmenu NBD (next business day) 

 v prípade, ak dodávateľ vydá novú verziu terminálu, objednávateľ má v rámci supportu 

nárok na bezplatnú výmenu všetkých terminálov za nové modely 

 

Ďalšie požiadavky: 

 inštalačné a konfiguračné práce sú súčasťou dodania celého diela 

 zaškolenie všetkých administrátorov a vedúcich oddelení v priestoroch 

objednávateľa rozsahu min. 1 deň 

 uchádzač predloží naskenované podpísané prehlásenie, že spĺňa všetky požiadavky 

objednávateľa 

 

Zmluva sa bude uzatvárať na 12 mesiacov. 

 

Kritérium bude najnižšia cena za obdobie trvania zmluvy.  

 

Všetky otázky týkajúce sa predmetu zákazky je nutné zaslať v elektronickej forme na 

kontaktnú e-mailovú adresu. 

 

4. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

Predmet objednávateľa bude financovaný z rozpočtu verejného objednávateľa, bez 

poskytnutia  zálohovej platby.  

Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dokončení diela a protokolárnom odovzdaní. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 

5. Predpokladaná hodnota: 

5 880 EUR s DPH (4 900 bez DPH) 

 

6. Trvanie zmluvy: 12 mesiacov 

 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač predloží: 

- cenovú ponuku na celý predmet obstarania v zmysle požiadaviek objednávateľa 

 

Nepredloženie podľa požiadaviek verejného objednávateľa bude znamenať, že ponuka 

uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného objednávateľa na predmet zákazky. 

Verejný objednávateľ si vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 

  

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet zákazky  
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9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk je určená do:  05.02.2019 do 12:00 hod. Forma na 

predkladanie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 

v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme podpísaného 

a naskenovaného dokumentu, vo formáte PDF. 

 

Verejný objednávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi 

uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, elektronickou formou. 

 

10. Lehota dodania zákazky:  

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať kompletný predmet zákazky na základe zmluvy. Termín 

realizácie je najneskôr 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy 

 

11. Doplňujúce informácie 

a) Objednávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za 

ktorých bol prieskum trhu vyhlásený. 

b) Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž v prípade, ak nastanú 

okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo nezrealizovať predmet zákazky v prípade, ak cena 

ponuky bude vyššia než predpokladaná hodnota zákazky. 

d) Objednávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie doby predkladania ponúk v prípade, ak 

sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený. 

e) Objednávateľ si vyhradzuje práva nepodpísať zmluvu, ak nebudú schválené rozpočtové 

prostriedky na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 21.2.2019. 

Najskorší možný termín podpisu zmluvy je 22.2.2019. 

f) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči objednávateľovi. 

g) Výsledkom prieskumu trhu bude zmluva, ktorej návrh predloží víťazný uchádzač po 

vyhodnotení prieskumu trhu najneskôr do 3 pracovných dní od oznámenia výsledku. 

V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť v zmluve uvedie. 

 

12. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Objednávateľ neumožňuje variantné 

riešenia. 

 

13. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

28.01.2019 
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príloha č. 1 

 

Výstup z dochádzkového systému 

 

Štruktúra vstupného súboru do IS od spoločnosti CoraGeo 

- Názov súboru PMRRRRMM.TXT 
RRRR = rok spracovania  
MM = mesiac spracovania 

 
Popis položiek textového súboru 
 

Položka č. Popis položky Povinná Dátový typ Dĺžka 

1. Rok P INT 4 

2. Mesiac P INT 2 

3. Dátum od P DATE RRRRMMDD 

4. Dátum do P DATE RRRRMMDD 

5. Priezvisko  CHAR 40 

6. Meno  CHAR 40 

7. Osobné číslo P INT 9 

8. Typ pracovného vzťahu  - (číselník)  INT 4 

9. Pracovisko - (číselník)  INT 9 

10. Celkový čas  ( hodiny ) P DEC 9, 2 

11. Číslo mzdovej zložky – (číselník) P INT 9 

12. Počet pracovných dní P DEC 5, 2 

 
- ako oddeľovač sa použije znak zvislej čiary - |  

Napr.: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N 
- položky č. 8, 9, 12 sa vyšpecifikujú pri analýze napojenia konkrétneho dochádzkového 

systému na ISS modul PM. 
 
Pri dochádzke, ak sa nejedná o prerušenie, je postačujúci najnižší dátum od a maximálny dátum do. 
Pri prerušení sú potrebné dátumy od – do, nakoľko pri zamestnancoch môže nastať zmena platu 
viackrát za mesiac, čiže pre náhrady je potrebný správny hodinový funkčný plat.  
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príloha č. 2   

Dvere na 1. poschodí 
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Dvere na 2. poschodí 
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