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Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU 
 

 
 

Informácia o zámere zadať zákazku na dodávku tovarov a súvisiacich služieb na predmet 
„Revitalizácia systému bezpečnosti a ochrany knižničného fondu Slovenskej poľnohospodárskej 

knižnice pri SPU“ 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, sídlom Trieda Andreja Hlinku Č. 2, 949 76 Nitra, IČO 
00 397 482 ako verejný obstarávateľa v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z.  v znení 
neskorších predpisov ( ďalej aj ako ZVO) informuje o svojom zámere zadať zákazku dodávku tovarov 
a súvisiacich služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
Všeobecný Opis predmetu zákazky:  
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre má od roku 2008 v prevádzke systém na 
kontrolu prístupu do univerzálnej študovne a ochranu knižničného fondu umiestneného v tejto 
študovni. Existujúce riešenie pozostáva z 2 antén EM2700, koncentrátora, prístupového terminálu 
EM551, APV personalizačného prístupového systému EMtest, obojsmerného trojtyčového turniketu, 
mechanickej brány, nerezovej zábrany a personalizátora EN606SP. Súčasné riešenie si vyžaduje 
modernizáciu, resp. výmenu zastaraných prvkov.  

V rámci realizácie predmetu zákazky sa predpokladá dodávka potrebných zariadení ako aj ich 
montáž.  

Podrobnejšie informácie o: 

• predmete zákazky 

• spôsobe vypracovania a predloženia cenovej ponuky 

• dodacích podmienok 
 
budú upresnené záujemcom na obhliadke, ktorá sa uskutoční dňa 03.09.2014 na adrese Slovenská 
poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, Nitra o 10:00 h.  
 
Predbežná komunikácia možná na adrese: slpk-rma@uniag.sk. 
 
Účelom obhliadky je získať poznatky z reálneho prostredia, v ktorom sa má predmet zákazky 
realizovať.  

 

 
 
 
      Mgr. Beáta Bellérová, PhD. 
       riaditeľka  


