AUTOMATIKAI
MŐSZAKI IRODA
MARTFŐ

MUNKÁCSY

U.

13.

T:56/580-521,F:56/580-522

Polgármesteri Hivatal
Martfő
Szent István tér 1.

meegg hhoonnllaappuunnkkaatt:: w
ww
ww
w..aam
mii..hhuu
LLááttooggaassssaa m

Baloghné Juhász Erzsébet
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vízügyi referens

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt címzett!
Személyes megbeszélésünk alapján az alábbiakban tesszük meg a városi
kamerás megfigyelı rendszerre vonatkozó ajánlatunkat:

Végpontok
Kamera ASM-HD2MIB
Szerelési anyagok, beépítéshez, rögzítéshez
Mikrotik router
Szünetmentes energia ellátás
WIFI kapcsolat anyagai
Egy megfigyelési pont összesen (anyag):
Felszerelés/beüzemelés/konfiguráció:

Kamera kiépítés 1 ponton összesen:

150 000 Ft
30 000 Ft
35 000 Ft
50 000 Ft
85 000 Ft
350 000 Ft
115 000 Ft

465 000 Ft

Megfigyelő központ (rendőrségen)
PC -24 órás üzemre válaszva + operációs rendszer
Monitor - 24 órás üzemre, min 22"
Megjelenítő/rögzítő szoftver 32 kameráig ingyenes!
Színes nyomtató
Mikrotik router
WIFI kapcsolat anyagai
szünetmentesítés
szerelés, konfigurálás

Központ összesen:

170 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
35 000 Ft
85 000 Ft
32 000 Ft
115 000 Ft

537 000 Ft

WIFI átjátszó központ (Ipari Park kisebb kéményén elhelyezve)

325 000 Ft
Projekt összesen (4 kamera+Központ+átjátszó):
2 722 000 Ft
Havi költség:

25 000 Ft

A havi díj tartalmazza az átjátszó állomás helyének (kéményen) bérletét, valamint
energiaellátását. Erre vonatkozóan a Compnet Kft-vel kell szerződést kötni!
Az összeg elkerülhető, ha van az Önkormányzat tulajdonában olyan magaslati pont, amely
minden telepítési helyszínről látható.
A készülékek a szolnoki ASM Security Kft IP kameráinak legújabb "prémium" misőségű
kamerái. A kamera u.n. varifokális kivitel, mely lehetővé teszi telepítéskor az optimális
látószög beállítását.
A képek tárolása automatiksan vagy esemény függően a központban elhelyezett PC-n.

Mivel a rendszer saját tulajdonú, ezért az üzemeltetéstől adódó karbantartási, javítási
feladatok a tulajdonosra hárulnak a garanciaidő lejárta után. Zárt - feltörhetetlen rendszer
az internettel nem áll közvetlen kapcsolatban.
A kiépített kommunikációs gerinc más célokra is használható a későbbiekben.
Amit az ajánlat nem tartalmaz:
230 V-os villamosenergia ellátás biztosítása a végpontokhoz
Külön oszlopok állítása - amennyiben ez szükséges - a kameráknak(és esetlegesen az
átviteli rendszernek).
Az E-ON ill. a T-Com engedélyével az eszközök telepíthetőek az illető szolgáltató
oszlopaira is.
Szállítási határidő:
Fizetés:

kb. 6 hét, az anyagok beérkezésétől függően
átadás-átvétel után - 15 napos fizetési határidővel.

Fenti árak ÁFA nélkül értendıek!

Igény szerint szívesen tájékoztatom Önöket további lehetıségekrıl, részletekrıl
is. Amennyiben olcsóbb eszközökkel - gyengébb mőszaki tartalommal kívánnak
rendszert megvalósítani, - abban is állok rendelkezésükre.
Tisztelettel:

Martfő, 2011-08-31

Tanyi István
vállalkozó

Ajánlatunk – a környezetünk kímélése
érdekében - papírmentesen készült, ezért
aláírás és bélyegzı nélkül is érvényes

