Výzva
na predloženie ponuky na poskytnutie služby
realizovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie:
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Adresa organizácie:
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
Štatutárny orgán/štatutár:
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., riaditeľ
IČO:
00586927
DIČ:
SK2020830702
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Radlinského č. 32, Bratislava
Číslo účtu (v tvare IBAN):
SK09 8180 0000 0070 0061 2236
Internetová adresa organizácie:
http://www.polymer.sav.sk
Kontaktná osoba:
Zuzana Kuželová
Telefón:
00421-2-32294329
E-mail:
Zuzana.Kuzelova@savba.sk

2.

Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1
písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) realizuje zákazku na poskytnutie
služby podľa §117 ZVO.

3.

Predmet zákazky:
„Zabezpečenie služieb správy a údržby IT infraštruktúry 2019“.
CPV kód zákazky:
Hlavný predmet:
72510000-3 Služby súvisiace so správou počítačov
Doplňujúce predmety: 72265000-0 Konfigurovanie softvéru
72267000-4 Služby na údržbu a opravu softvéru
72251000-9 Odstraňovanie porúch
72541000-9 Služby pri rozširovaní počítačov
72540000-2 Služby pri zdokonaľovaní (upgrade) počítačov
50321000-1 Opravy osobných počítačov
50312000-5 Údržba a opravy počítačového vybavenia
50312600-1 Údržba a opravy zariadení informač. technológií
72700000-7 Služby pre počítačové siete
50313000-2 Údržba a opravy reprografických strojov
72600000-6 Počítačové podporné služby a poradenstvo.

4.

Opis predmetu zákazky:
- zabezpečenie inštalácie, čím sa rozumie umiestnenie zariadení výpočtovej techniky
na určené miesto na pracovisku verejného obstarávateľa, pripojenie k elektrickej a
dátovej sieti a sfunkčnenie zariadení výpočtovej techniky,
- zabezpečenie premiestnenia, čím sa rozumie kompletné odobratie zariadení
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-

-

-

-

-

výpočtovej techniky z jedného miesta a ich umiestnenie na určené miesto na
pracovisku verejného obstarávateľa, pripojenie k elektrickej sieti a sfunkčnenie
zariadení výpočtovej techniky,
zabezpečenie pridania/odobratia HW/SW komponentov, čím sa rozumie
pridanie/odobratie
súčastí/komponentov
zariadení,
inštalácia/odinštalovanie
príslušného software a sfunkčnenie zariadení výpočtovej techniky,
konfiguračné práce, čím sa rozumie nastavenie parametrov hardvérových a
softvérových komponentov zariadení výpočtovej techniky, ktoré verejný
obstarávateľ používa,
zabezpečenie zaškolenia obsluhy, ihneď po inštalácii na pracoviskách verejného
obstarávateľa, čím sa rozumie predvedenie všetkých vlastností a možností zariadenia
obsluhe, oboznámenie obsluhy s bežnou údržbou zariadenia a obsluha pod dohľadom
zamestnancov uchádzača, ktorá odskúša všetky funkcie zariadenia,
zabezpečenie mimozáručného a pozáručného servisu, čím sa rozumie detekcia a
odstránenie vád (chýb) zariadení a výmena hardvérových komponentov (dodávka
náhradných dielov nie je súčasťou tejto zmluvy).
zabezpečenie správy, čím sa rozumie sledovanie stavu výpočtovej techniky,
kontrolných logov, aktualizovanie operačných systémov a aplikácií, pridávanie/
/odoberanie/konfigurácia užívateľských kont, ako aj riešenie problémov súvisiacich s
prevádzkou výpočtovej techniky.

Východiskový stav verejného obstarávateľa pre poskytnutie služby je nasledovný:
- Rozloženie infraštruktúry: dve budovy – 4-poschodová a 3-poschodová (kancelárie,
laboratóriá, spoločenské priestory),
- sieťová kabeláž: CAT5e,
- centrálne 24 a 48- portové prepínače: po 1 ks v každej budove, prepojené v rámci siete
po každých 100 metroch ďalšími 8-portovými nespravovateľnými prepínačmi (cca 20
ks), 7 ks FortiAP, 1 ks Wi-Fi Router 1x 16 port TP Link spravovateľný pre EO
- firewall: 2 ks Fortigate D92 v HA režime, slúži aj ako Wireless access controller pre
FortiAP zariadenia
- počet užívateľov: cca 100,
- počet serverov: 2 s operačným systémom MS Windows Server (2012, 2008) zaradené
do Windows AD domény (plánovaný HW a SW upgrade serverov na Windows server
2019 s Hyper-V virtualizáciou v priebehu roku 2019)
- počet zariadení (desktop, notebooky): cca 200 s operačným systémom Windows 98 po Windows 1809 Pro, väčšina v anglickom jazyku.
- počet tlačiarní MFP strednej triedy: cca 15 (Kyocera, Brother, Canon, HP)
- počet centrálnych tlačiarní a MFP vyššej triedy: 1 (Kyocera TaskAlfa 250ci)
- antivírový systém ESET Endpoint Antivirus 7.x, ESET Endpoint Security 7.x, ESET
File Security 7.x , centrálna správa prostredníctvom ESMC 7
- systém kontroly tlače a tlačových nákladov MyQ 5.10.9 Business.
- záložné zdroje UPS 1500VA a vyššie – aspoň 4 ks (možno viacej v laboratóriach)
- stacionárne projektory InFocus 2 ks, Epson 1 ks.
5.

Miesto dodania predmetu obstarania: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
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6.

Cena a spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
jednotkové ceny žiadame stanoviť bez DPH aj vrátane DPH.
Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená v eurách, musí byť konečná a musí vyjadrovať
cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka predložená.
Uchádzač vypočíta cenu predmetu zákazky podľa tabuľky uvedenej v Prílohe č. 2 tejto
výzvy ako súčet súčinov jednotkových cien za jednotlivé časti predmetu zákazky.

7.

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 24. január 2019 - čas: 14:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.

8.

Miesto predkladania ponúk: Ako v bode 1.

9.

Typ zmluvy:
Výsledkom obstarávania bude Rámcová dohoda na poskytnutie služby (ďalej len
„Zmluva”).
Návrh zmluvy predkladá verejný obstarávateľ ako súčasť výzvy a uchádzač návrh podpísaný
svojim štatutárnym zástupcom ako prílohu prikladá k svojej ponuke. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo rokovať s úspešným uchádzačom o zmluvných podmienkach.

10. Platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a z finančných
prostriedkov domácich a zahraničných projektov formou bezhotovostného platobného styku,
bez zálohovej platby formou objednávka/faktúra. Platby sa uskutočnia po odovzdaní a prevzatí
jednotlivých plnení predmetu zákazky.
Príslušné faktúry bude dodávateľ vystavovať raz mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci za plnenia
uskutočnené v predošlom mesiaci. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie,
ak nebude v súlade s dodaným tovarom alebo nebude mať náležitosti daňového dokladu v
súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty. Po doručení opravenej, doplnenej faktúry
začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
11. Rozdelenie predmetu na časti:
Neumožňuje sa. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celú dodávku.
12. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.
13. Termín dodania služby:
Priebežne odo dňa podpísania zmluvy do 31.12.2019.
14. Splnenie podmienok účasti :
Uchádzač musí byť
14.1 oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (§32 ods. 1 písm. e)
ZVO) - preukázanie informáciou o platnom zápise v OR alebo ŽR)
14.2 nesmie mať uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§32 ods. 1 písm. f) ZVO ) –
preukázanie čestným prehlásením
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14.3

nesmie byť vo vzťahu konfliktu záujmov podľa §23 ZVO v predmetnom verejnom
obstarávaní - preukázanie čestným prehlásením

15. Vypracovanie, obsah a predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač ktorý nepredloží ponuku na
celý predmet zákazky, bude z vyhodnocovania ponúk vylúčený.
Uchádzač predloží písomnú ponuku elektronicky (e-mailom pre Zuzana.Kuzelova@savba.sk
resp. Agnesa.Fiedlerova@savba.sk ), pričom všetky dokumenty budú podpísané štatutárom
alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a oscanované v .pdf formáte.
Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať nasledovné dokumenty:
- Príloha č. 1 výzvy:
1.1 identifikačné údaje uchádzača (názov firmy, sídlo firmy, štatutára, IČO, DIČ, telefónne
číslo, e-mailová adresa)
1.2 čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§32 ods. 1
písm. f) ZVO )
1.3 čestné vyhlásenie uchádzača o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO podľa § 23 ZVO
- Príloha č. 2 výzvy: Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka tejto výzvy,
podpísanú štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača (v prípade oprávnenej
osoby musí byť priložené prehlásenie štatutára spoločnosti o menovaní osoby, ktorá bude konať
v mene uchádzača),
- Príloha č. 3: certifikát výrobcu v oblasti inštalácie, správy a/alebo údržby serverového
operačného systému verejného obstarávateľa (MS Windows Server 2008 a vyšší) pre technika/
technikov, ktorí budú zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy
- Príloha č. 4: profesijné životopisy technika/ technikov, ktorí budú zabezpečovať plnenie
predmetu zmluvy, potvrdzujúce ich minimálne 3-ročnú prax v oblasti správy a údržby hardware
a software
- Príloha č. 5: certifikát na systém riadenia kvality uchádzača podľa EN ISO 9001:2008
- Príloha č. 6 tejto výzvy: štatutárom alebo ním úradne poverenou osobou podpísaný návrh
zmluvy
16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena vrátane DPH za celý predmet zákazky s prihliadnutím na
komplexnosť.
17. Elektronická aukcia: nepoužije sa.
18. Jazyk ponuky:
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v
pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem
dokumentov a dokladov predložených v českom jazyku.
19. Doplňujúce informácie:
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude bezodkladne
oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk e–mailom.
Verejný obstarávateľ zruší zákazku, ak:
- ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky výzvy,
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- ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.
V Bratislave, dňa 18. januára 2019

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
riaditeľ ÚPo SAV
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Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Krajina:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:

OR alebo ŽR

áno / nie .............................................

Zoznam hospod. subjektov (ÚVO SR)

áno / nie .............................................
(nesprávne vyškrtnúť)

Bankové spojenie:
Číslo účtu (v tvare IBAN):
Internetová adresa organizácie:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
V ........................................, dňa .............................................

Meno a priezvisko, podpis, pečiatka
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Príloha č. 2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka
Predmet zákazky:

„Zabezpečenie služieb správy a údržby IT infraštruktúry 2019“

Názov

Zabezpečenie inštalácie
Zabezpečenie premiestnenia
Zabezpečenie
pridania/odobratia HW/SW
komponentov
Konfiguračné práce
Zabezpečenie zaškolenia
obsluhy
Zabezpečenie mimozáručného
a pozáručného servisu
Zabezpečenie správy

hod./rok

Jednotková cena
v EUR bez DPH

Cena celkovo
v EUR bez DPH

Cena celkovo
za predmet zákazky
v EUR vrátane DPH

80
20
80
40
20
40
80
Cena celkovo v EUR bez DPH
20% DPH v EUR

Cena celkovo v EUR vrátane DPH (kritérium na hodnotenie ponúk)

V ………………….., dňa …………………..

Meno a priezvisko, podpis, pečiatka
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k Prílohe č. 1 (vzor)
Čestné vyhlásenie uchádzača o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO
podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Názov a sídlo uchádzača:
.........................................................................................................................................
Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko)
.............................................................................................................
ako konateľ/ splnomocnený zástupca konateľa
.........................................................................................................................................
s právomocmi vo väzbe na verejné obstarávanie:
.......................................................................................................................................................
(uvedie sa postavenie osoby vo väzbe na oprávnenia v procese verejného obstarávania, napr.
príprava a predloženie ponuky, súčinnosť na uzavretie zmluvy, plnenie zmluvy, atď.)
v rámci postupu verejného obstarávania (VO) zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie
služby s názvom „Zabezpečenie služieb správy a údržby IT infraštruktúry 2019“
realizovaného verejným obstarávateľom Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 41
Bratislava
týmto
čestne vyhlasujem, že
1. poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom
každú situáciu, keď zainteresované osoby, ktoré sú zapojené do vykonávania postupu
obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu majú priamo alebo nepriamo
finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
2. podľa mojich vedomostí som / nie som* (*vybrať možnosť ) s ohľadom na uvedené VO
v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť nestrannosť a nezávislosť priebehu
a výsledku predmetného VO.
Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:

Podpis a pečiatka:

Dátum a miesto:
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