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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 

„NAS server
“ 

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.
NAS server  pre bezpečné uchovávanie, prístup, managovanie a zdieľanie súborov v sieti. 
Hardware: 
CPU: Marvell 6281 1,2 GHz 
RAM: 256 MB DDR2 
Flash: 16 MB 
Operačný systém: 
Linux 
Úložisko: 
Počet pozícií: 2 
Kompatibilita: 3,5 "SATA I/II HDD 
Konfigurácia diskov: 
Samotný disk 
JBOD, RAID 0/1 
Podporované súborové systémy: 
Interný HDD: EXT3, EXT4 
Externé HDD: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS +
Externé rozhranie: 
3x USB 2.0 (1x vpredu, 2x vzadu) 
1x LAN (10/100/1000 Mbit/s)  
Možnosti zdieľania súborov: 
Max. počet užívateľov: 2048 
Max. počet skupín: 256 
Max. počet zdieľaných zložiek: 256 
Podporované sieťové protokoly: 
CIFS/SMB, AFP (3.1), NFS, FTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, iSCSI, SNMP 
TCP/IP (IPv4 & IPv6: Dual Stack) 
Dual Gigabit NIC s Jumbo rámci 
Multi-IP nastavenie 
DHCP klient/server 
UPnP, Bonjour 
Wi-Fi 802.11 (voliteľný USB adaptér) 
Podporovaný prenos dát:
USB 2.0 , alebo USB 3.0 
Zabezpečenie: 
HTTPS 
FTP cez SSL/TLS 
SSH/SFTP 
IP filter, Automatický blok IP adries 
Šifrované sieťové zálohovanie cez Rsync 
Podporované klientské OS: 
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003 
Apple Mac OS X, Linux a Unix 
Podpora Unicode jazykov 
Autorizácia (ACL) "Read", "písať", alebo "odmietnuť" oprávnenia jednotlivým užívateľom alebo skupinám v priečinkoch a podpriečinkoch
Upozornenie 
E-mailom posiela systémové správy na správcu systému

ks
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Predpokladaná hodnota zákazky  
do 190 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.
NAS server  na bezpečné uchovávanie, prístup, managovanie a zdieľanie súborov v sieti. 
ks
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Spolu


Pozn.

Lehota na predloženie cenovej ponuky
Cenové ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 17.10.2013
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 3 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 14.10.2013

