Výzva na predkladanie ponúk
(prieskum trhu)
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Slovenský metrologický ústav
Úradný názov
Karloveská 63
Poštová adresa
Bratislava
PSČ
842 55
Mesto
30810701
IČO
JUDr. Ondruš
e-mail: rondrus@smu.gov.sk
tel.: 02/60294640
Kontaktná osoba

NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:
Správa a údržba informačného systému SMU
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Zákazka pozostáva z poskytnutia služby – výkonu správy a údržby informačného systému
nachádzajúceho sa v sídle objednávateľa.
Vykonávanie správy a údržby informačného systému objednávateľa v sebe zahŕňa najmä tieto
činnosti:
- správa a údržba osobných počítačov a serverov z hľadiska hardwaru ako aj softwaru,
- správa a údržba počítačovej siete (aktívne aj pasívne prvky, kabeláž, pripojenie do Internetu),
- sledovanie bezpečnosti a aplikácia nových bezpečnostných aktualizácii tak serverových ako i
desktopových operačných systémov,
- správa antivírového systému,
- spravovanie používateľských účtov a hesiel a ich členstvo v bezpečnostných skupinách,
- spravovanie tlačiarní,
- zálohovanie dát v rámci možností vytvorených objednávateľom,
- plánovanie a zavádzanie bezpečnostnej politiky na zaistenie bezpečnosti údajov a bezpečnosti
zdieľaných zdrojov vrátane súborov, zložiek a tlačiarní.
- inštalácia nových pracovných staníc (z hľadiska hardwaru ako aj softwaru) a ich pripojenie k
počítačovej sieti,
- riešenie problémov s funkčnosťou pracovných staníc a ostatných IT zariadení,
- vybavovanie problémov s funkčnosťou hardwaru, ktoré nie je schopný alebo oprávnený
poskytovateľ zvládnuť, napr. reklamácie, styk so servisnou spoločnosťou,
- riešenie problémov s funkčnosťou hardwaru, ktoré je schopný a oprávnený poskytovateľ
zvládnuť; v otázke posúdenia schopnosti zvládnuť problém s funkčnosťou hardwaru je
rozhodujúce stanovisko poskytovateľa,
- inštalácia nového softwaru,
- poradenstvo v oblasti predmetu tejto zákazky a poradenstvo pri plánovaní inštalácie nového
softwaru, príp. pri nákupe nového hardwaru.
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava.
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. Ponuky na čiastkové riešenia budú vyradené z
výberu.

VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednotlivú zákazku na tovary a služby
bežne dostupné na trhu – tzn. nižšia ako 20 000 eur bez DPH počas doby platnosti zákazky.
CENA:
Predmetom posúdenia bude celková cena za komplexné poskytnutie služby na kalendárny mesiac.
Cena je uvedená v EUR bez DPH a zaokrúhľuje sa maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí
byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľom 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.
REALIZÁCIA:
Priebežne II. polrok 2014, max. do vyčerpania finančného limitu.
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom. Návrh zmluvy predloží úspešný uchádzač.
PODMIENKY ÚČASTI:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“).
b) Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie, verejný obstarávateľ odporúča uviesť túto informáciu v ponuke – v takomto
prípade nie je potrebné predkladať doklady o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ani
predkladať doklad podľa písm. a).
Verejný obstarávateľ v prípade nepredloženia originálu alebo osvedčenej kópie požadovaného
dokladu vyzve úspešného uchádzača na jeho predloženie.
OSTATNÉ PODMIENKY:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody zrušenia
použitého postupu zadávania zákazky sú:
Nepredloženie žiadnej ponuky,
Nesplnenie podmienok účasti 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 PONÚK:
02.07.2014 do 08.00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne, alebo e-mailom
na adresu: rondrus@smu.gov.sk .
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY:
26.06.2014

