PR I E SK UM T RH U
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úradný názov
Poštová adresa
Mesto
IČO
Kontaktná osoba

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
Bratislava
PSČ
842 55
30810701
JUDr. Ondruš
e-mail: rondrus@smu.gov.sk
Odborné informácie súvisiace s predmetom zákazky poskytne:
Ing. Paľun
tel.: 0905333545

NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:
Dodanie serverového vybavenia poskytujúceho služby pre 80 používateľov v SMÚ
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky bude hardvérové a softvérové vybavenie spĺňajúce nasledovné minimálne
požiadavky:
HW:
2 x Processor – frekvencia 2GHz, Turbo 2, 5GHz, 6 core, threads 12, 15MB L3 cache, 64-bit,
speed 7.2 GT/s, technológia 32 nm, TDP 95W
RAM – min. 32GB DDR3 RDIMM
Sieť – 1Gb, 4 porty
Diskový radič – RAID 0,1,5; min. 1GB FBWC
Pevný disk – 4x450GB 6G SAS 10K 2,5 in ENT, možnosť inštalácie min. 8 Hot Plug SFF SAS
Optická mechanika – DVD
2 x Napájací zdroj – 460W
Management – umožňujúci vzdialené sieťové ovládanie a inštaláciu servera v textovom aj
grafickom móde
Prevedenie – tower
Záruka – 3 roky s next business day response
SW:
Serverový operačný systém umožňujúci :
- vytvorenie domény, jej správu, aplikáciu doménových politík na pracovné stanice
- správu doménových účtov
- zdieľanie a správu firemných dát, tlačiarní
- virtualizáciu pre Linux, Windows OS systémy
Mailová komunikácia:
- používateľské účty z domény
- zdieľanie mailboxov, kalendárov, kontaktov

-

možnosť konverzačného usporiadania správ v klientovi
práca v tímoch a pracovných skupinách, aj cez web rozhranie
prístup k zdrojom cez Https, webové rozhranie
Active Sync služba

Záložný zdroj UPC
- technológia line-interactive
- výstupný výkon min. 3000VA, napätie 230V
- komunikácia: USB
- softvér na správu a monitoring
- LCD displej – možnosť aktuálneho monitoringu stavu napájania
- Skupiny spínaných zásuviek – riaditeľné
- Záruka min. 2 roky vrátane batérií
Sieťové úložisko NAS
- 4 x 2TB 3,5“ HDD SATA, RAID 0,1,5,
- iSCSI,
- 1Gb LAN
- min. 512MB RAM
MIESTO USKUTONENIA PREDMETU ZÁKAZKY:
SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
CENA
Cena je uvedená v EUR bez DPH a zaokrúhľuje sa maximálne na dve desatinné miesta. Cena
musí byť uvedená ako koneč ná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu
plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľ om DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Cena musí byť stanovená v
súlade so zákonom o cenách. Splatnosť faktúry je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavky na realizáciu plnenia.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Najnižšia cena uvedená v EUR bez DPH, vrátane podrobného rozpisu cenovej kalkulácie
REALIZÁCIA :
do 30.11.2013
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
Vyhotovenie objednávky
PODMIENKY ÚČASTI :
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť :
Doklad o oprávnení poskytovať služby uvedené v predmete zákazky (Výpis z Obchodného
registra, Výpis zo živnostenského registra).

OSTATNÉ PODMIENKY :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody
zrušenia použitého postupu zadávania zákazky sú:
Nepredloženie žiadnej ponuky,
Nesplnenie podmienok úč asti uchádzačom,
Nesplnenie určených požiadaviek predloženými ponukami,
Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Predložené cenové ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou
z vnútornej kalkulácie verejného obstarávateľa. Neúplná ponuka nebude hodnotená. Uchádzač
súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.
UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV:
04.11.2013 do 8.00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo
e-mailom na adresu: rondrus@smu.gov.sk
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY
28.10.2013

