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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  
 
„Server vrátane softvérových licencií, inštalácie, konfigurácie a migrácie systémov“  
 
so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky s nižšie uvedenou špecifikáciou a podľa nižšie uvedených 
požiadaviek. 
1) Opis predmetu zákazky  

P.č. Predmet zákazky Technická špecifikácia – minimálne požiadavky na vlastnosti 
predmetu zákazky Merná jednotka Predpokladané 

množstvo 

1. Server  

 
 2x Procesor na úrovni Benchmark PassMark Software 

(4.11.2014) v hodnote minimálne 9160 bodov na procesor  
 s podporou 64bit inštrukcií, litografický výrobný proces 22 nm,  

min 4-jadrový s 10MB cache, 80W, 
 RAM 64GB RAM DDR3-1600 / Advanced ECC, 
 Minimálne 24 slotov na osadenie RAM modulov, 
 Radič diskov s podporou RAID 0/1/10/5/50/6. a min. 512MB s 

batériou zálohovanou cache, 
 HDD: 2 x 300GB 6G SAS 10K 2.5in HotPlug, 
 HDD: 5x 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in HotPlug, 
 Možnosť osadenia 8x HDD, 
 Sieťová karta 4x 1 Gb, 
 Optická mechanika: SATA DVD-RW, 
 Integrovaný port na vzdialenú správu, 
 2x PCI-Express Slot (1-FH/HL, 1-LP) PCIe 3.0, 
 Napájanie duálne(HOT-PLUG), 
 Zdroj redundantný s min. 450W Hot Plug s minimálne 91% 

účinnosťou, 
 Form Factor: Rack (1U), 
 Predĺženie záruky na 3 roky, oprava nasledujúci pracovný deň. 

 

ks 1 

2. Softvérové licencie 

 
 Plná nová licencia, 
 Trvanie licencie neobmedzené,  
 Platforma   MS Windows Server, 
 Windows server 2012 R2 ,   
 Exchange Server 2013 bez CAL.  

  

 
 
 
 

ks 
ks 
 

 
 
 
2 
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3. Inštalácia, konfigurácia a 
migrácia 

 
 Inštalácia podkladového Windows sever 2012 R2, 
 Inštalácia HyperW,   
 Inštalácia, aktualizácia a nastavenie Windows server 2012 spolu 

s migráciou dát z terajšieho Doménového servera, 
 Inštalácia, aktualizácia a nastavenie Windows server 2012 pre 

potreby nasadenia SCCM, 
 Inštalácia, aktualizácia a nastavenie Exchange Server 2013 a 

migrácia dát z terajšieho Exchange Server 2010, 
 Migrácia Proxy servera,   
 Migrácia intranet servera,   
 Vytvorenie a nastavenie Virtuálneho disku pre budúci presun 

Fabasoft  servera. 
 

ks 1 

2) Predpokladaná hodnota zákazky   
do 11 000,- eur bez DPH 

3) 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 
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nižšie v tomto odseku. Ponuka musí byť predložená v lehote stanovenej v tomto odseku a 
spôsobom uvedeným v ods. 5. 
Uchádzač sa musí preukázať certifikátom systému riadenia kvality podľa požiadaviek normy EN 
ISO 9001 a  bezpečnostnej normy ISO/IEC 27001:2005. Predložením certifikátov uchádzač 
preukáže, že je schopný plniť predmet zákazky na požadovanej úrovni a zabezpečí bezpečnosť 
informácií. Kópia certifikátu bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť predkladanej cenovej ponuky. 
Uchádzač zároveň priloží  predpokladaný podrobný časový harmonogram inštalácie, konfigurácie a 
migrácie. 

eur 

P.č. Predmet zákazky Obchodný názov tovaru a jeho technické vlastnosti Počet 
ks Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

1. Server  */ 1   

2. Licencie na SW 
Windows server 2012 R2 2   

Exchange Server 2013 bez CAL 1   

3. Inštalácia, konfigurácia a migrácia **/ 1   

Spolu   

Poznámka 

   */ doplniť názov HW a technické vlastnosti 
**/  doplniť celkový časový odhad trvania inštalácie, konfigurácie a migrácie v dňoch 

4) Lehota na predloženie cenovej ponuky 
Cenové ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 13.11.2014.  
Vo veci doplňujúcich informácií je možné v piatok 7.11.2014 a v pondelok 10.11.2014 kontaktovať 
IT technika na čísle 0903/707237. 

5) Spôsob predloženia cenovej ponuky 
 elektronickou poštou na adresu  zuzana.pecova@vop.gov.sk, 
 poštou, 
 osobne do podateľne Kancelárie verejného ochrancu práv. 

6) Spôsob určenia ceny 
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 3 na základe 
vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie zákazky a je konečná. 
Jej navýšenie v priebehu procesu inštalácie, konfigurácie a migrácie nie je možné. 
Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke prostredníctvom tabuľky 
uvedenej v ods. 3. 

7) Vystavenie objednávky  
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku(y) uchádzačovi, ktorý v stanovenej lehote predložil 
najvýhodnejšiu ponuku s ohľadom na cenu a kvalitu predmetu zákazky a podľa potrieb verejného 
obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevystaviť objednávku žiadnemu z uchádzačov v prípade, 
že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.    

8) Obchodné podmienky  
a) dodanie kompletnej zákazky sa  realizuje najneskôr do 8.12.2014,  
b) inštalácia, konfigurácia a migrácia sa bude uskutočňovať spravidla v priestoroch  Kancelárie 

verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, 
c) dodávka zákazky sa vykoná v čase určenom verejným obstarávateľom, na základe vopred 

pripraveného a oboma stranami odsúhlaseného harmonogramu, 
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d) dodanie zákazky je podmienené zabezpečením najvyššej miery ochrany dát verejného 
obstarávateľa, s ktorými prídu zamestnanci dodávateľa do styku, pred ich poškodením a 
zneužitím,  

e) zamestnanci dodávateľa poverení realizáciou služby vlastnoručným podpisom potvrdia   
poučenie o povinnosti mlčanlivosti vo veci ochrany osobných údajov,  

f) dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí na majetku alebo dátach Kancelárie verejného 
ochrancu práv v súvislosti s realizáciou zákazky; vrátane škôd v dôsledku úniku a zneužitia dát, 
ktoré spôsobí,      

g) na dodanú zákazku bude po ukončení všetkých prác vystavená jediná faktúra splatná najmenej 
14 dní od jej doručenia, ktorej prílohou bude dodací list  a výkaz prác potvrdený zodpovedným 
zamestnancom Kancelárie verejného ochrancu práv, 

h) záruka na zákazku  a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem. 
 
 

 

V Bratislave 7.11.2014 


