MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

Vaša značka:
Naša značka: 1000/405/2012 Vybavuje: správne odd./Ing. R. Šišovič Dňa: 20.02.2012

VEC: Prieskum trhu na dodávku, montáž a servis pobočkovej telefónnej ústredne.
Mesto Svätý Jur v zastúpení primátorom mesta Ing. Alexandrom Achbergerom
v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 6 písmeno b, §4 odst.1, §102 vyhlasuje prieskum s nasledovným predmetom obstarávania.
Predmetom obstarávania je:
Pobočková telefónna ústredňa
 možnosť pripojenia 2 ks ISDN liniek,
 možnosť pripojenia 4 ks analógových liniek,
 8 ks digitálnych klapiek,
 16 ks analógových klapiek s možnosťou využitia súčasných prístrojov,
 možnosť pripojenia tarifikačného softvéru,
 možnosť pripojenia hlasových odkazov,
 originálna možnosť pripojenia GSM brán
6 ks systém. digit. tel. s LCD
 plnou funkciou handsfree,
 zabudovaná klávesnica pre vytáčanie podľa mena,
 ergonomická úprava LCD,
 funkcia riaditeľsko – manažérskej súpravy
 jazyk displeja slovenčina (čeština),
 plne duplexný hlasitý telefón,
 možnosť pripojenia USB rozhrania pre integráciu s PC,
 ergonomická úprava sklonu prístroja.
analógové prístroje - využitie jestvujúcich.
1 x GSM brána ISDN dvojkanálová s funkciou clip a callback.
Kompletná inštalácie na existujúce vnútorné rozvody, vrátane odpojenia od starého
systému.
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Základné požiadavky na softvérovú výbavu systému:
1. Funkčná spoločná hlasová pošta minimálne 20 minút, modem diaľkovej správy pre
údržbu.
2. Funkčná možnosť ľubovoľného presmerovania hovorov z jednotlivých domácich
klapiek na ľubovoľné smery vrátane hlasovej pošty.
3. Funkčná možnosť automatickej prevoľby s hlasovou funkciou automatickej
spojovateľky.
4. Možnosť pripojenia tarifikačného SW.
5. Možnosť pripojenia GSM brány bez potreby dokúpenia ďalšieho rozširovacieho HW
do telekomunikačného systému.
Požiadavky na prevádzku :
Systém musí vyhovovať platnej legislatíve na Slovensku.
Podmienky :
A/ poskytnutie služby (definovanej zákonom č.25/2006 ako zákazka s nízkou hodnotou),
ktorej predmetom je poskytnutie dodávky tovaru, podľa podkladov od objednávateľa.
B/ v ponuke uchádzač predloží :
1. Ocenenú práce v predmete obstarávania.
2. Dodacia lehota spolu s montážou.
3. Záručná lehota.
4. Servisu do 24 hod. od nahlásenia poruchy.
5. Cena práce za servis (1 hodina bez materiálových nákladov).
6. Vzdialenosť servisu (resp. dopravné náklady pre pracovníka servisu).
7. Oprávnenie na predmet obstarávania.
8. Požiadavky na obstarávateľa.
9. Celková cena za poskytnutú službu s DPH.
10. Cena za poskytnutú službu bez DPH.
11. Cena za poskytnutia tých prác, ktoré nie sú uvedené v prílohe a ktoré uchádzač
zistí a vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky prípadne iným spôsobom a toto
ocenenie bude samostatnou prílohou ponuky.
Miesto dodávky
Termín predloženia ponuky
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

:
:
:

Mestský úrad, Prostredná 29, Svätý Jur
do 24.02.2012 do 12.00 hod.
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29, 900 21
900 21 Svätý Jur

Ponuka bude doručená na Mestský úrad Svätý Jur v zalepenej obálke a bude
obsahovať:
adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
označenie heslom „NEOTVÁRAŤ – ÚSTREDŇA“.
Ďalšie podmienky :
1. V cene diela zhotoviteľ zahrnul všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa
tejto zmluvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, prevádzku, údržbu,
používanie telefónu a primeraný zisk.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe
a dodržiavanie ustanovení vyhl. 374/90 Zb. a nasl. o bezpečnosti práce a technických
zariadeniach pri stavebných prácach a zák. č.330/1996 Z.z. a nasl. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a za zabezpečenie a organizovanie požiarnej ochrany
v zmysle príslušných predpisov.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoj
náklad bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe
priebežne, resp. najneskôr v lehote, dohodnutej pri preberacom konaní.
4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Obhliadka objektu nutná, termín obhliadky dohodnúť vopred s Ing. Roman Šišovič,
telefón 0907 717 754.
Ďalšie informácie od obstarávateľ je možné získať v úradných hodinách od 9.00 hod.
do 14.00 hod., alebo na základe vopred dohodnutého termínu.
Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu skvalitnenia služieb občanom a z dôvodu
nemožnosti pripojenia nových telefónnych liniek.
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume
nevybrať ani jednu z ponúk.

Ing. Alexander ACHBERGER
primátor mesta

