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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 

„Vybudovanie lokálnej siete s parametrami CAT6 FTP v určených častiach objektu Grösslingová 35, Bratislava “ 

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
1.
Dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže
parametre  CAT6,
FTP kabeláž vhodná pre LAN siete a  telefónnu ústredňu vedená v bielych lištách a čiastočne zapustená do stien, 
zásuvky  RJ45 a príslušné koncovky,
záverečná úprava stien a povrchov, ktoré boli montážou zasiahnuté.
Pôdorys priestorov  spolu návrhom mapy siete a  rozmiestnenia zásuviek vrátane návrhu použitých prvkov a ich počtov sú pre záujemcov k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom mailových kontaktov uvedených nižšie.


prízemie
vybudovanie okruhu čiastočne zapustenej štruktúrovanej kabeláže s pripojením do serverovne (zapustenie kabeláže je požadované v priestoroch voľne dostupných verejnosti prípadne v priestoroch s bezpečnostným rizikom) vrátane pripojenia terminálu k dochádzkovému systému


2.poschodie, 3.poschodie, 4.poschodie
vybudovanie  štruktúrovanej kabeláže  vrátane vrátane LAN a telefónnych zásuviek s pripojením do serverovne na 3.poschodí


4.poschodie
pripojenie telefónnej ústredne z technickej miestnosti na 4.poschodí do serverovne na 3. poschodí
2.
Vybudovanie serverovne
bez racku, použije sa existujúci, 
	zapojenie kabeláže,
	patch panely,
	elektrický rozvádzač s istiacimi prvkami (prúdový chránič, prepäťová ochrana)
Návrh použitých prvkov a ich počtov je pre záujemcov k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom mailových kontaktov uvedených nižšie.
Predpokladaná hodnota zákazky  
do 20 000,- 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 tomto odseku a spôsobom uvedeným v ods. 4.
Uchádzač zároveň priloží  predpokladaný podrobný časový harmonogram realizácie zákazky, ktorý rešpektuje obchodné podmienky uvedené v ods.8.
eur
P.č.
Predmet zákazky
Umiestnenie
Cena bez DPH
Cena vrátane DPH
1.
Dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže
prízemie




2. poschodie




3. poschodie




4. poschodie


2.
Vybudovanie serverovne
3.poschodie


Spolu


Poznámka
Lehota na predloženie cenovej ponuky
Cenové ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 2.2.2015 4.2.2015, do 10.00 hod. 
Vo veci doplňujúcich informácií a obhliadky je možné kontaktovať IT technika najneskôr 29.1.2015 na čísle 0903/707237.
Spôsob predloženia cenovej ponuky
elektronickou poštou na adresu  zuzana.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. 3 na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie zákazky a je konečná. Jej navýšenie v priebehu procesu realizácie zákazky nie je možné.
Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 3.
Zmluva
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo s uchádzačom, 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  neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z uchádzačov v prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.   
Obchodné podmienky 
začiatok realizácie zákazky – najskôr 9.2.2015, ukončenie a odovzdanie diela sa realizuje najneskôr 9.3.2015,
	dodávka zákazky sa vykoná v čase určenom verejným obstarávateľom, na základe vopred pripraveného a oboma stranami odsúhlaseného harmonogramu,
dodanie zákazky je podmienené zabezpečením najvyššej miery ochrany majetku prenajatého Kanceláriou verejného ochrancu práv,
	dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí na majetku prenajatého Kancelárie verejného ochrancu práv v súvislosti s realizáciou zákazky,
	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,
	záruka na zákazku  a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.



V Bratislave 29.1.2015

