Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie dátových služieb MPLS
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, ako verejný
obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
právnych predpisov v znení neskorších predpisov, touto výzvou oslovuje záujemcov na
predloženie záväznej cenovej ponuky - dátové služby MPLS (zákazka s nízkou hodnotou podľa
§ 102 zákona o verejnom obstarávaní).
Špecifikácia predmetu zákazky:
Požadujú sa minimálne nasledujúce parametre ponúkanej služby:

použitá technológia pre komunikáciu vo VPN/WAN: IP MPLS
špecifikácia pre sídlo NKÚ SR:
Primárne pripojenie:
Posledná míľa vrátane tranzitnej siete záujemcu musí byť realizovaná na optickej sieti
záujemcu.
Kapacita:
100Mbps pre MPLS, symetrická - bez akejkoľvek agregácie.
Rozhranie:
Ethernet.
Bezpečnosť:
verejný obstarávateľ požaduje predložiť popis bezpečnosti celej
MPLS siete.
Koncové zariadenie: služba bude v sídle verejného obstarávateľa odovzdávaná na
koncovom zariadení poskytovateľa. Za funkčnosť a konfiguráciu
zariadenia zodpovedá poskytovateľ.
Záložné pripojenie:
Záložné pripojenie sídla úradu môže byť realizované optickou (avšak nezávislou trasou,
ktorej plán musí záujemca predložiť verejnému obstarávateľovi), metalickou alebo
bezdrôtovou technológiou ( za akceptovateľnú bezdrôtovú technológiu sa považuje
technológia prevádzkovaná v licencovanom pásme na frekvenciách pridelených TÚ SR).
Kapacita:
10Mbps, symetrická - bez akejkoľvek agregácie.
Rozhranie:
Ethernet.
Záujemca popíše vo svojej ponuke spôsob zapojenia a funkcionalitu záložného
pripojenia.
špecifikácia pre expozitúry NKÚ SR (celkovo 8 lokalít v sídlach krajských miest):
Primárne pripojenie:
Pre primárne pripojenie na expozitúrach NKÚ SR sú akceptovateľné metalické, optické
a bezdrôtové technológie (za akceptovateľnú bezdrôtovú technológiu sa považuje
technológia prevádzkovaná v licencovanom pásme na frekvenciách pridelených TÚ SR).
Kapacita (pre jednu expozitúru):
8 až 12Mbps, symetrická - bez akejkoľvek
agregácie.
Rozhranie:
Ethernet.
Koncové zariadenie:
služba bude na každej expozitúre verejného
obstarávateľa odovzdávaná na koncovom zariadení
poskytovateľa. Za funkčnosť zariadenia zodpovedá
poskytovateľ.

Záložné pripojenie: verejný obstarávateľ požaduje na každej z expozitúr zriadiť aj funkčnú
zálohu primárneho pripojenia, minimálne však o kapacite 3,5Mbps/512kbps. Pre funkčnú
zálohu je akceptovateľná aj technológia ADSL..
Ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na poskytovateľa služby:
- Služba musí byť vybudovaná a odovzdaná ako IP MPLS.
- Záujemca navrhne a popíše všetky bezpečnostné prvky navrhovanej siete.
- Požadovaná minimálna doba odozvy 25 milisekúnd (s výnimkou záložného pripojenia
expozitúr).
- Požadovaná dostupnosť služby 99,7%.
- Požadované SLA – do 4 hodín od nahlásenia poruchy poskytovateľovi.
- Záujemca v rámci ponuky predloží aj maximálne prenosové rýchlosti použitých
technológií poslednej míle na expozitúrach a sídle NKÚ SR, na ktoré je možné ich
bezvýpadkovo navýšiť.
Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá
je predmetom zákazky.
Požadovaný termín dodania služby:
Do 6 týždňov od podpisu zmluvy po dobu jedného roka.
Informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk:
1. cena celkom bez DPH
Spracovanie a predloženie ponuky
Ponuka bude obsahovaťpresné položkovité uvedenie parametrov v zmysle tejto výzvy a celkovej
ceny bez DPH a ceny s DPH, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom
v prípade, ak nebudú splnené podmienky špecifikácie alebo finančného krytia obstarania.
Lehota na predloženie ponuky:
Najneskôr 08.04.2011, do 10,oo hod. - doručená do tohto termínu poštou alebo odovzdaná
osobne v podateľni NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava.
Ponuka musí byť doručená v uzavretej obálke s označením mena/názvu firmy a adresou sídla
(v ľavom hornom rohu), so zreteľným nápisom „Ponuka –MPLS– neotvárať“.
Kontaktná osoba: Ing. František Žabka, NKÚ SR, Priemyselná 2, Bratislava, tel. 02/50114214,
e-mail: frantisek.zabka@nku.gov.sk
Bratislava, 28.03.2011
Ing. Ján Beňo
Riaditeľ odboru informatiky

