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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 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: Trnavský samosprávny kraj          

Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda TTSK                    

IČO: 37 836 901                                              

Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava                  

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová 

Tel: 033/5559521 

e-mail: vo@trnava-vuc.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Názov zákazky: „Dochádzkový systém“. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 

35123100-3  Dochádzkový systém na magnetické karty 

72320000-4  Databázové služby, 72300000-8 Dátové služby 

 

3.  Opis a špecifikácia predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je: 

- jednotné dátové prostredie s aplikáciou VEMA HR (PAM-mzdová agenda                           

a PER-personálna agenda) 

- automatický prenos zamestnancov zadaných v PAM a PER do dochádzkového 

systému so všetkými potrebnými atribútmi 

- on-line výmena kmeňových dát (priame čítanie a zápis kmeňových dát) s PAM, PER 

- kompatibilita rozvrhov a pracovaných úväzkov v dochádzke s existujúcimi aplikáciami 

PAM, PER 

- podpora nerovnomerne rozvrhnutej, pevnej a pružnej pracovnej doby v užívateľom 

definovanom rozsahu 

- podpora výpočtu nároku na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutej pracovnej dobe 

podľa zákonníka práce 

- možnosť automatického delenia doby na pracovisku na pracovná zmena – pohotovosť 

na pracovisku – pracovná zmena 

- evidencia ustanoveného týždenného pracovného času aj vzhľadom na rizikové 

pracoviská 

- vyhodnotenie mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce pre rizikové pracoviská 

- možnosť zaokrúhľovania príchodov a odchodov odpracovanej doby 

- možnosť „orezávania“ odpracovanej doby podľa preddefinovaného rozvrhu 

- presná evidencia dôvodov neprítomnosti a prekážok v práci, platených, aj neplatených, 

s možnosťou dopĺňania typu neprítomnosti podľa platných ustanovení Zákonníka práce 

a interných smerníc (alebo kolektívnej zmluvy) a ich prenos do aplikácie PAM podľa 

jednotlivých druhov náhrad 

- evidencia PN (pracovnej neschopnosti) a OČR (ošetrenie člena rodiny) a ich prenos do 

aplikácie PAM podľa jednotlivých druhov 

- evidencia odpracovanej a neodpracovanej doby. Automatické vyhodnotenie času 

odpracovaného cez bežný deň, vo sviatok, v sobotu, v nedeľu, v noci, podľa 

jednotlivých zmien a rozvrhov pracovného času a ich prenos do aplikácie PAM podľa 

jednotlivých druhov 
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- výpočet a evidencia odpracovaných nadčasov, evidencia nadčasov pre účely čerpania 

náhradného voľna počas min. 3 mesiacov, prenos preplácaných nadčasov do PAM 

- evidencia neaktívnych pohotovostí na pracovisku a mimo pracoviska, s prenosom do 

PAM, 

- evidencia aktívnej pohotovosti na pracovisku s prenosom PAM, riešenie preplácania 

aktívnej pohotovosti podľa skutočnej dĺžky výkonu alebo preplácanie aktívnej 

pohotovosti paušálnou náhradou 

- možnosť vytvorenia rozvrhov pracovných zmien s rôznym začiatkom a koncom 

pracovného času pre jednotlivé pracoviská, aj pre jednotlivých zamestnancov 

- možnosť ručnej editácie a identifikácia ručne zmeneného času načítaného 

dochádzkovým systémom (terminálom) 

- automatické vyhodnotenie prestávky v práci 

- automatické generovanie prestávky na obed 

- možnosť úprav dochádzky a uzatvorenia dochádzky podriadených dochádzkovým 

vedúcim v elektronickej forme 

- vyhodnotenie nároku zamestnanca na stravné 

- pracovný výkaz pre kontrolu dochádzky aj v tlačenej forme 

- plánovanie a schvaľovanie neprítomnosti podľa organizačnej štruktúry, v prípade 

zmeny organizačnej štruktúry automatická zmena schvaľovania 

- zadanie zastupovania na portáli pre dochádzkových vedúcich 

- jednoduché doplnenie a konfigurácia dochádzkovým terminálov za prevádzky 

dochádzkového systému na lokálnych aj vzdialených pracoviskách (pri zachovaní 

podmienky pripojenia do centrálnej databázy) 

- možnosť využitia čipových identifikačných kariet aj na iné účely (stravovací systém, 

knižnica a pod.) 

- on-line zobrazenie prítomnosti na pracovisku 

- možnosť evidencie dochádzky softvérovým dochádzkovým terminálom 

s preddefinovanými typmi prekážok / neprítomností v práce 

- podpora modulu GDPR – selektívne mazanie dát podľa užívateľsky nastavených 

exspiračných lehôt 

- podpora návštevného systému 

- 2x dochádzkový terminál 

o  7“ dotykový display 

o  snímač RFID kariet 

o  fotenie pri snímaní 

o  vstavaná batéria – zabezpečenie prevádzky min 4 hod 

o  počet užívateľov – min 5000 

o  kapacita transakčných logov 200000 

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dodávke, 

montáži, implementácii, zaškolení a poskytovaní podpory do roku 2022 

 

Návrh zmluvy predloží úspešný uchádzač.  
 

5. Požadovaný čas plnenia  a dĺžka zmluvného vzťahu: od 01.10.2018 do 30.09.2022 
 

6. Komplexnosť dodávky:   

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 8.923,50 Eur bez DPH 
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8. Lehota na predkladanie ponúk:   

Do 12.09.2018 do 09:00 hod. na adresu: podateľňa Úradu Trnavského samosprávneho kraja, 

Starohájska 10, 917 01 Trnava, v zalepenej obálke s heslom „Dochádzkový systém“, súťaž – 

„NEOTVÁRAŤ“. 
 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov:  

Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 

ods. 1 písm. e)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený poskytovať službu, 

ktorá zodpovedá predmetu zákazky.  

 

11. Požiadavky na obsah ponuky: 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

2. Cenová ponuka uchádzača – návrh na plnenie stanoveného kritéria 

Doklady musia byť predložené v štátnom jazyku. Cenová ponuka musí byť podpísaná 

štatutárnym zástupcom uchádzača 

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:   
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH   

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

13.  Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj 

vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

 

 

 

Príloha 

Cenová ponuka 

 

V Trnave, dňa 24.08.2018 

                                             

 

 

 

 v.r. 

                                                                             ...................................................                                                                                                                                                                     

                                                                              Mgr. Július Fekiač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                   riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja 
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Príloha č.1 

 

CENOVÁ PONUKA 

 

 

Predmet obstarávania: Dochádzkový systém 
 

Uchádzač:  

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov: ........................................................................ 

 

 

Adresa: ........................................................................ 

 

 

IČO: ........................................................................ 

 

 

Telefón            ........................................................................ 

 

 

 

    

 (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

  

Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím služby. 

 

 

 

V ................................, dňa ..................... 

 

 

................................................................. 

                                podpis a pečiatka uchádzača  

   (v súlade so zápisom v obchodnom  

registri, resp. v živnostenskom registri) 

 

 

Zoznam položiek  

 

Celková cena bez 

DPH v Eur 
DPH v Eur 

 

Celková cena 

s DPH v Eur 

 

Cena za celý predmet zákazky    


