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Megkeresésének és munkatársammal való egyeztetésének megfelelően Lakitelek területén 12 darab helyszínen
térfigyelő kamerák cseréjére és a hozzá szükséges szerver és kliensgép telepítésére vonatkozó ajánlatunkat az
alábbiak szerint adjuk meg:
Szolgáltatások helyei:
A meglévő 17 darab helyszínen telepített kamerák közül 12 darabot szükséges korszerűbbre cserélni. Jelenleg nem
tudjuk, mely címeken szükséges nevezett munkákat elvégezni. A Fenyő utca végén, a saját tulajdonú oszlopunkon
elhelyezett kamera, jelenlegi helyén nem cserélhető.
Műszaki megvalósítás:
Az ajánlatkérésük mellékleteként, Társaságunkhoz eljuttatott technikai előírásokban megfogalmazott feltételeknek
megfelelő kamerát kiválasztottuk és az adatlapján szereplő műszaki jellemzői alapján megállapítottuk, hogy ennek az
eszköznek az energiaellátása már nem biztosítható a távközlési hálózatunkról. Leírtak miatt áramvételezési helyek
kialakítása válik szükségessé. Tudomásunk szerint az áramszolgáltató csak mérhető vételezési helyeken biztosít
energiaellátást. Jelen árajánlatunk az oszlopra szerelt mérő kiépítésének díját tartalmazza. Amennyiben az oszlop
mellett bálványban szükséges a mérés kialakítása, árajánlatunkat módosítani szükséges. Meglévő optikai és RF
hálózatunk felhasználásával juttatjuk el a sávszélességeket a telepítendő kamerákhoz és a központi szervergéphez.
A szükséges berendezéseket az áramszolgáltatói oszlopokra szereljük fel. Az eszközök üzemeléséhez szükséges
engedélyeket Társaságunk az Önök nevére szerzi be. A kivitelezési munkákat csak abban az esetben tudjuk
megkezdeni, ha az áramszolgáltató a hozzájárulását az eszközök felszereléseihez megadta. Az energia
bekapcsolásának az időpontja a szolgáltatótól függ, arra nekünk nincs hatásunk. Az elhasznált villamos energia
mennyiségekről szóló számlákat és az esetlegesen a Tulajdonos által számlázott oszlopbérleti díjakat is Önöknek kell,
a szolgáltatóval kötött leendő szerződésüknek megfelelően fizetniük.
Áraink:
Fenntartjuk a jogot a kamera típusának a megváltoztatására abban az esetben, ha a megrendeléskor azok már nem
szerezhetőek be. Ezen eszközökre vonatkozóan ajánlatunk csak 1 hónapig érvényes, mivel az árfolyamváltozások
miatt azok árai nagymértékben ingadozhatnak. A kamerákra a gyártó 3 év garanciát vállal.

Típus

AXIS Q6045-E MkII
50HZ

Kitartók +
szerelvények
Szofver - Milestone

HDTV 1080p kompatibilitás, kültéri
IP66, 32x optikai és 12x digitális
zoom (összesen 384x). Automata
hőmérséklet kontroll -40 °C és +50
°C között. Automatikus éjjel/nappali
üzemmód. Felbontás HDTV 1080p
(1920x1080) @ 25 fps. Rázkódás
felismerés, autotracking, őrjárat
felvétel. PoE tápellátás. Beépített
analitika: tárgy eltávolítása, kerítés
detektor, objektum számláló, be /
kilépéskor felismerés, videó
mozgásérzékelés.
Kamerák rögzítéséhez szükséges
kiegészítő elemek
Kamera vezérlő, rögzítő szoftver
(12 kamerára)

Oszlop
szerelvények

Nettó ár

Bruttó ár

db

12

886 800

10 641 600

13 514 832

db

12

114 000

1 368 000

1 737 360

licensz

1

125 000

125 000

158 750

db

1

145 000

145 000

184 150

db

1

270 000

270 000

342 900

Operációs rendszer a szerver és a
kliens gépre.

db

2

31 000

62 000

78 740

Szünetmentes tápegység

db

1

155 445

155 445

197 415

db

12

145 000

1 740 000

2 209 800

db

12

30 000

360 000

457 200

Kliens PC
Szerver PC
MS Windows 8.1
operációs rendszer
APC Smart-UPS
1500VA LCD 230V
Áramvételezési
hely

Mennyiségi
Nettó
Mennyiség
egység
egységár

Termékleírás

Gép + Monitor

Mért áramvételezési hely kiépítése
oszlopon
Kültéri szerelő doboz (tápegység,
modem, elektromos csatlakozások
részére)

Kiépítési díj

Kiépítés és üzembe helyezés költség.

db

12

135 000

1 620 000

2 057 400

Tervek,
dokumentáció

A 12 db kamera pontra vonatkozóan.

db

1

360 000

360 000

457 200

Vállalkozói díj összesen: 16 847 045

21 395 747

Az üzemeltetési költség a 12 darab vételezési helyre vonatkozóan nettó 72 000 Ft./hó, azaz bruttó 91 440 Ft./hó.
Fizetési határidő: 30 nap
Ajánlatunk 90 napig érvényes. (Kamerákra vonatkozóan 30 napos az érvényesség.)
Tervezett fizetési határidők:
I._ részlet: A kamerák leszállítását követően 30 napon belül, melynek mértéke nettó 12 009 600 Ft.
II._részlet: A műszaki átadást követően 30 napon belül, melynek mértéke nettó 4 837 445 Ft.
A kiépítést az engedélyek megszerzésétől számított 15 munkanapon belül tudjuk elvégezni, melynek feltétele a
vállalkozói szerződés megkötése is.
Ajánlatunk elfogadása esetén kérjük szíves írásos visszajelzését!
Tisztelettel:
Szunyoghné Fojt Marina
igazgatósági tag

Fojt Zoltán
igazgatósági tag
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