Výzva na predloženie cenovej ponuky
na tovar : „ SERVER A ZÁLOŽNÝ ZDROJ“
( zákazka – postup podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
DIČ:
2020815665
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba:
Dana Markošová, Bc.
Elektronická pošta: (dana.markosova@nku.gov.sk) Tel.: +421 2 50 114 508

2.

Predmet zákazky : SERVER a ZÁLOŽNÝ ZDROJ

3.

Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie zákazky) :
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy.

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet : CPV : 488000000-6 Informačné systémy a servery
48820000 – 2 Servery
311540000-0 Zdroj nepretržitého/stáleho napätia
Typ zmluvy :

6.

Písomná objednávka v zmysle platných predpisov. Objednávka musí zohľadňovať obchodné
podmienky uvedené v bode 17 podľa Obchodného zákonníka.
7.

Miesto plnenia predmetu zákazky : NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava.

8.

Termín plnenia predmetu zákazky : do 7 dní od doručenia objednávky.

9.

Predpokladaná hodnota zákazky
do výšky 4.580 eur bez DPH.

10.

Cena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude
vyjadrená v eurách.
10.2 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať všetky
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
10.3 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu .
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Splatnosť faktúry je 30 dní
od jej doručenia.
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12.

Podmienky účasti
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar uvedený v bode 3 tento výzvy
(výpis z obchodného registra, živnostenský list a podobne).

13.

Obsah cenovej ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- návrh uchádzača spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
- čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve,
- doklad podľa bodu 12 tejto výzvy,
- presný popis ponúkaného tovaru vrátane príslušenstva

14.

Lehota, miesto a spôsob predkladania cenovej ponuky
Lehota na predloženie ponúk: do 5. 12. 2014 čas: 13.00 h., rozhodujúcim termínom je
doručenie ponuky verejnému obstarávateľovi.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava .
Ponuky doručiť v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy
alebo v písomnej forme, respektíve osobne na adresu úradu v lehote na predkladanie ponúk
v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka – server a záložný zdroj .

15.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách
s DPH.
15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje najnižšiu celkovú
cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3.

16.

Vyhodnotenie cenových ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.

17.

Obchodné podmienky:
17.1 Predávajúci dodá tovar uvedený v predmete zákazky najneskôr do 7 dní od
doručenia objednávky.
17.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a skontrolovať podľa dodacieho listu
17.3 Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej predávajúcim po
dodaní tovaru.
17.4 Záruka na tovar bude minimálne 36 mesiacov .
17.5 Faktúra musí v prílohe obsahovať aj doklad o prevzatí tovaru potvrdený oprávneným
zamestnancom kupujúceho v mieste určenia.
17.6 Termín splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
17.7 Pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
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18.

Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
-

neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky budú
vyššie ako je suma finančných prostriedkov určená na realizáciu tejto zákazky a nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Následne bude použitý
postup zadávania zákazky zrušený.

Bratislava 2. 12. 2014

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky
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Príloha č. 1 výzvy
NÁVRH UCHÁDAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODOTENIE CENOVÝCH PONÚK

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača :
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
3. Názov predmetu zákazky : Server a záložný zdroj

Názov tovaru

MJ

Počet
MJ

Cena za
MJ
v eurách
bez DPH

Server
Záložný zdroj

ks

1

ks

1

Dátum : --------------------------------------

----------------------------------------------------Meno a podpis uchádzača
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Cena za
MJ
v eurách s
DPH

Celková
cena
v eurách
bez DPH

Celková
cena
v eurách s
DPH

Príloha č. 2 Výzvy
Technická špecifikácia servera :
















Server s podporou 64 bit operačného systému
Rackové prevedenie max 1U bez montáže
1x CPU PassMark ˃ 10 000
2 procesorový systém,
Počet šácht pre HDD : min. 8x
1x16 GB RDIMM
Vysoko spoľahlivé disky technológia SFF SAS, Hot Plug drives, 10000 rpm, s možnosťou
zapojenia do datového úložiska RAID 0,1,10, 5
3x HDD 300 GB
podpora USB 3.0
Typ optickej jednotky 9,5 mm SATA DVD-RW
Redundantný napájací zdroj
LAN: 4x 1 Gbps ,
Možnosť diaľkového ovládania a monitoring serveru cez sieť bezpečným tcp protokolom,
vrátane licencie ( iLO4 Management – standard, Intelligent Provisioning – standard, iLO4
Advanced – optional, HP Insight Control – optional
Záruka minimálne 3 roky so servisom u zákazníka na ďalší pracovný deň

Špecifikácia záložného zdroja UPS:
 UPS Rack – mount minimálne 1000-1500I 1U
 Sériové a USB komunikačné rozhranie
 Zálohovacia doba – minimálna 5,4 min pri 100% záťaži
 Technológia – Line-interaktive
 Vstup: nom.napätie – 230V, frekvencia- 50/60 Hz,
 napäťový rozsah pre hlavnú prevádzku: 160-302 V, napäťový regulovateľný rozsah pre
hlavnú prevádzku: 151-302 V
 Výstup: kapacita min. 900 W/1500 VA
 Komunikačné rozhranie : DB-9 RS-232, SmartSlot USB,
 Prívodný konektor : IEC-320 C14
 Výstupný konektor: 4x IEC 320 C13, 2x IEC Jumper
 Batérie – doba nabíjania : cca 2 hodiny, akumulátory vymeniteľné užívateľom za prevádzky
 Záruka minimálne 3 roky so servisom u zákazníka na ďalší pracovný deň
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