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             	Kancelária  verejného ochrancu práv
		Nevädzová 5, Bratislava



Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ - Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, IČO 36064041, rozpočtová organizácia - sa na Vás obracia v súvislosti s obstarávaním zákazky 

„Antivírusová a antispywarová ochrana“ 

so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky s nižšie uvedenou špecifikáciou a podľa nižšie uvedených požiadaviek.
Opis predmetu zákazky 
P.č.
Predmet zákazky
Technická špecifikácia – minimálne požiadavky na vlastnosti predmetu zákazky
Merná jednotka
Predpokladané množstvo
1.
Antivírusová a antispywarová ochrana
	licencia na obdobie 2 roky cca od 29.11.2013 do 28.11.2015
ochrana siete organizácie

možnosť administrovať z jedného PC
eliminácia  všetkých  typov  hrozieb, vrátane vírusov, rooktikov, červov a spyware
voliteľné skenovanie s podporou cloudu 
blokovanie  neautorizovaných médií a zariadení
	možnosť nastaviť pravidlá a parametre pre konkrétne médiá, zariadenia a konkrétnych užívateľov
	zabezpečenie ochrany pred cudzími zásahmi do systému
zachytávavanie hrozieb na základe ich správania
automatická kontrola odnímateľných médií
možnosť kontrolovať zariadenia a média na prítomnosť hrozieb okamžite po vložení
	detekcia a eliminácia  hrozieb zameraných najmä na Windows a Linux
možnosť vytvoriť automatické, bootovateľné médium s nainštalovaným bezpečnostným riešením pre liečenie veľmi zavírených koncových bodov
podpora Microsoft NAP 
rozhranie, ktoré v reálnom čase realizuje kompletný prehľad o bezpečnosti siete organizácie a umožňuje kontrolovať bezpečnostný status 
	podrobné a prehľadné protokoly a reporty pre všetky udalosti týkajúce sa zariadení
technická podpora 24/7
počet PC
60
Predpokladaná hodnota zákazky  
do 1.200 eur bez DPH
Podmienky účasti
Cenovú ponuku je potrebné predložiť v samostatnom dokumente s uvedením identifikačných údajov uchádzača, dátumom spracovania ponuky, ktorého súčasťou je aj tabuľka v štruktúre uvedenej nižšie v tomto odseku. Ponuka musí byť predložená v lehote stanovenej v ods. 4 a spôsobom uvedeným v ods. 5.
 eur
P.č.
Predmet zákazky
Merná jednotka
Množstvo
Cena bez DPH
Cena vrátane DPH
1.
Antivírusová a antispywarová ochrana
ks
60


Spolu


Pozn.

Lehota na predloženie cenovej ponuky
Cenové ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 21.11.2013
Spôsob predloženia cenovej ponuky
elektronickou poštou na adresu  pecova@vop.gov.sk
	poštou
osobne do podateľne Kancelárie verejného ochrancu práv
Spôsob určenia ceny
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 5 na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať náklady na dopravu.
Ak záujemca nie je plátcom DPH, uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 5.
Vystavenie objednávky 
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku(y) úspešnému uchádzačovi, ktorý v stanovenej lehote  predložil najvýhodnejšiu ponuku s ohľadom na cenu a kvalitu predmetu zákazky a podľa potrieb verejného obstarávateľa. 
Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nevystaviť objednávku žiadnemu z uchádzačov v prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.
Obchodné podmienky 
a) tovar bude objednaný verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe samostatných písomných objednávok, 
b) dodanie objednaného tovaru do 5 pracovných dní od obdržania písomnej objednávky a preprava v baloch obvyklých pre uvedený tovar, 
c) objednaný tovar doručiť na adresu Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, 
d) ku každej písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom je oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru, 
e) na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra, 
f) faktúry zasielať na adresu: Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, 
g) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho, 
h) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem, 
i) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je najmenej 14 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 


V Bratislave 18.11.2013


