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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

Prieskum trhu 

na dodávku elektronického dochádzkového systému 

  

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou,  v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 

Sídlo organizácie:   Tylova 21, 831 04 Bratislava                   

Zastúpený:    PaedDr. Renáta Balážová                       

IČO:              30843251 

DIČ:    2020872601                                 

Kontaktná osoba:     Andrea Šalkovičová    

Tel:     02/444 58 729         

E-mail:    salkovicova@dssintegra.sk ; dssintegra@dssintegra.sk 

  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy : 

2.1    Názov zákazky: „Elektronický dochádzkový systém pre evidenciu dochádzky zamestnancov “. 

2.2    Druh zákazky : ZNH - zákazka na dodanie tovaru. 

2.3    Miesto poskytnutia zákazky : pre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 

831 04 Bratislava 

2.4    Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom v zmysle     

požiadaviek a podmienok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto výzve. 

2.5    Lehota viazanosti cenových ponúk bude platná minimálne do 08/2018.      

2.6    Pre odber bude vystavená objednávka, ktorá bude doručená (odovzdaná) dodávateľovi. Realizácia 

musí byť vykonaná 14 kalendárnych dní po obdŕžaní objednávky. 

 

3. Stručný opis zákazky :  
3.1 Opis zákazky: Elektronický dochádzkový systém (EDS) –  2ks dochádzkové terminály s integrovanou 

kamerou budú umiestené na dohodnutých miestach do pracovných priestorov v budovách Domova sociálnych 

služieb pre deti a dospelých Integra a to: a) Tylova 21, 831 04 Bratislava 

                                         b) Lichnerova 86, 903 01 Senec 

3.2   EDS(software a hardware) má spĺňať nasledujúce funkcionality. 

         Software 

- intranetová prevádzka (možnosť prezerania a editovania údajov v dochádzkovej karte prostredníctvom  

intranetového prehliadača) 

- jednoduchý prehľad aktuálnej prítomnosti/neprítomnosti zamestnancov (informácia o čase príchodu 

a odchodu, dôvode neprítomnosti ) 

- diferencovaný prístup k dátam (podľa užívateľského profilu a vzťahov nadriadenosti a podriadenosti) 

- flexibilita systému (pripojenie dochádzkových terminálov priamo do počítačovej siete ) 

- autonómny režim dochádzkových terminálov (v prípade prerušenia komunikácie s riadiacim počítačom 

terminály fungujú samostatne a po obnovení komunikácie sú nazbierané dáta automaticky zapracované) 

- Systém musí spĺňať legislatívu SR (zákonník práce v danom čase), 

- automatické zapracovanie dochádzkových dát (v súlade s aktuálne platnou legislatívou v danom čase) 

- výstup zapracovaných dochádzkových dát pre mzdovú učtáreň musí byť  kompatibilitný  na mzdovú 

aplikáciu VEMA 

- efektívna správa identifikačných kariet pre 50 zamestnancov 

- bezpečnostné zabezpečenie dát, ochranu pred neoprávneným prístupom 

- riadenie prístupových práv – definovanie užívateľov, profilov a volieb, možnosť zablokovania 

a odblokovania prístupu používateľom, 

- evidencia zamestnancov – kmeňové údaje, možnosť nastavenia parametrov pre snímanie, výpočet, evidenciu 

nadčasov, 
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- stromová štruktúra organizačného zaradenia (firma, závod, prevádzka, stredisko, oddelenie, útvar), 

neobmedzené množstvo ďalších členení – napr. funkčné, pracovné, nákladové strediská, 

- denná, mesačná a ročná evidencia príchodov a odchodov, prerušení pracovnej doby, 

- neobmedzený počet snímaní v rámci dňa, 

- vyhodnocovanie pracovnej doby, nadčasov, príplatkov podľa vopred definovaných pracovných kalendárov, 

- definovanie základných parametrov – zaokrúhlenie príchodov, odchodov, a vypočítaného času, 

posudzovanie nadčasu, odpočet obedných prestávok 

- možnosť definovania výberových kritérií a výberu zamestnancov do prehľadov a  tlačových výstupov, 

- k dispozícii prehľad okamžitého stavu (prítomnosti a neprítomnosti) zamestnancov v určený deň a hodinu, 

- možnosť hromadnej opravy dochádzky vybraným osobám (napr. dovolenky, školenia), 

- evidencia nadčasov – tvorba, čerpanie (i do mínusu), prenos len potvrdených nadčasov do mzdového 

systému (Vema) na zaplatenie, prenos zostatku do nového mesiaca, možnosť ručnej korekcie, prehľad 

histórie, 

- vyhodnotenie nárokov na stravné lístky zamestnancov, 

- k dispozícii informácie o čerpaniach limitovaných neprítomností (dovolenky, návštevy lekára, sprevádzania 

člena rodiny, nadčasov), 

- možnosť výberu osôb podľa rôznych chybových stavov (napr. neskorý príchod, málo odpracovaných hodín, 

nadčasová práca, chýbajúce snímanie), 

- široký výber prehľadov a tlačových zostáv, mesačné kontrolné zostavy odpracovanej doby, s možnosťou 

používateľského nadefinovania vlastných prehľadov, 

- možnosť exportu dát a prehľadov do súborov rôznych formátov, hlavne do Excelu. 

3.3  Komplexnosť ponuky a variantnosť ponuky : 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

3.1 Lehota dodania predmetu zákazky bude jednorazová dodávka, termín dodania bude uvedený v objednávke 

najneskôr do  30 kalendárnych dní od prevzatia objednávky.  

3.2 V opise predmetu obstarávania  parametre zákazky udávajú minimálne požiadavky. Obstarávateľ pripúšťa 

v ponuke ekvivalentné zariadenia s dodržaním minimálne stanovených technických parametrov.  

3.3 Obstarávateľ pod pojmom komplexné obstaranie rozumie: dodávku technického vybavenia, aplikácie, 

montáž/inštalácia, servis, zaškolenie a implementácia dochádzkového systému pre 50 osôb, 

poimplementačné služby 

 

4 Predpokladaná cena predmetu zákazky:  1.900,00 EURO  bez DPH 

  

5 Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

5.1 predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu DSS pre deti   a dospelých Integra,  

5.2 verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby,  

5.3 fakturácia bude formou faktúry. Faktúra bude vystavená po realizácii dodávok podľa odsúhlaseného súpisu 

skutočne odobratého predmetu zákazky . 

5.4 splatnosť faktúry  nesmie byť kratšia ako 14  dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  

 

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

6.1 Doklad o oprávnení: 

 oprávnenie poskytovať predmet zákazky (výpis z obchodného registra), 

6.2 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s uvedenými požiadavkami a podmienkami v tejto výzve. 

6.3 Cenová ponuka –  musí obsahovať všetky súvisiace časti pre zabezpečenie dodávky v plnom požadovanom 

rozsahu. (cena tovaru včítane dovozného, montáže, naprogramovanie a zaškolenie). 

6.4 Ponuka musí byť v slovenskom jazyku. 

 

7. Poskytovanie súťažných podkladov:  

Na adrese uvedenej v bode 1. na základe písomnej žiadosti uchádzača.  

         

8. Lehota na predkladanie ponúk: 

   Do 21. 05. 2018 do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke   

              s heslom: „EDS – NEOTVÁRAŤ“ 
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9. Otváranie obálok s ponukami: 
     Dňa 21. 05. 2018 o 14:00 hod. na  adrese:   Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, 

                                                                     Tylova 21, 831 04 Bratislava 

                                                                                       

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

10.1 komplexnosť predmetu obstarávania 

10.2 systém evidencie dochádzky zamestnancov musí spĺňať funkcionality uvedené v bode 4 

10.3 najnižšia celková konečná cena  na kompletný predmet obstarávania vyjadrená v Eurách bez DPH a 

s DPH.    

11. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa 

 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
12.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, neuzatvoriť 

zmluvný vzťah. 

12.2 Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi . 

12.3 Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú neregulárne 

alebo inak neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti obstarávateľa. 

 

 

V Bratislave, 25.04.2018 

 

 

            PaedDr. Renáta Balážová 

riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 


