VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky
„Dodávka a montáž servera“
(Tovar)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov :
Sídlo :
IČO :
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba :
Telefón :
e-mail :

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
00691046
2021186882
JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Prima banka Slovensko, a.s.
SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Ing. Jozef Lapčák
055 / 7208035
jozef.lapcak@kosicejuh.sk

2. Predmet obstarávania
2.1 Názov zákazky (tovary):
„Dodávka a montáž servera“
2.2 Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž servera podľa uvedenej špecifikácie:

Položka

MJ

Počet

ks

1

licencia operačného systému, pokrýva 1 fyzický a 2 virtuálne
servery, viazané na HPE hardvér

ks

2

klientská prístupová licencia (CAL) na zariadenie, 5-pack

ks

10

terminálová klientská prístupová licencia (CAL) na užívateľa,
5-pack

ks

2

1x Intel Xeon-Gold 5217 (3.0GHz/8-core/115W), možnost
druhého CPU; Intel® C621 Chipset; 64GB (2x 32GB) Dual
Rank x4 DDR4 Registered Smart Memory, Advanced ECC,
SDDC (celkom 24 slotov); integrovaný 1GbE 4-portový
adapter 369i (4x 1GbE porty); HPE Smart Array P408i-a SR
Gen10 Controller Module/2 GB FBWC (RAID 0, 1, 5, 6, 10,
50, 60, 1 ADM, 10 ADM); pozície pre 8x SFF 2,5"
SSD/SAS/SATA HDD, možnosť rozšírenia na 24 ks HDD;
6x HPE 600GB/10k SAS 12G Enterprise SFF HDD; optická
jednotka DVD-RW SATA, napájanie 2x 500W Flex Slot
Platinum Hot Plug Low Halogen redundantný zdroj;
redundantné ventilátory; Integrated Lights-Out Advanced
w/3y support; prevedenie tower, 46,25 (výška) x 64,8 (hĺbka)
x 17,4 (šírka) cm; záruka 3 roky v mieste inštalácie, odozva
NBD

Práce:

- dodávka severa, montáž, zakáblovanie, označenia kabeláže,
FW update, konfigurácia iLO, konfigurácia RAID;
- inštalácia OS Windows Server 2019, konfigurácia
virtualizácie, aktualizácia OS a ovládačov HW prvkov;
- vytvorenie 4x virtuálnych serverov s OS Windows Server
2019 (FILE Server, RDS -terminal, DC , APLIKACNY s
SQL) vrátane inštalácie, základnej konfigurácie a aktualizácie
OS;
- konfigurácia AD, DHCP, DNS, naplnenie DB užívateľmi,

vytvorenie GPO resp. migracia DC s SBS20111 testy ukážu,
ktorá cesta bude efektívnejšia;
- migrácia dát z pôvodnej serverovej infraštruktúry do novej
IT infraštruktúry okrem migracie aplikačného a SQL servera
Korvin;
- konfigurácia RDS servera, inštalácia potrebných aplikácií a
prístupových práv, vytvorenie licenčného servera, test
funkčnosti;
- Inštalácia a konfigurácia zálohovania, nastavenie
zálohovacích úloh, vyladenie časových okien zálohovania,
test obnovenia;
Poznámka: do prác nezahŕňať vybudovanie WSUS servera

3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
preddavok neposkytuje. V cene tovaru bude zahrnuté aj DPH, balenie a doprava na miesto dodania.
Dodávka tovaru bude realizovaná na základe písomnej objednávky doručenej osobne, poštou alebo
prostredníctvom faxu alebo e-mailu. Kúpna cena za dodaný tovar bude uhradená na základe faktúry so
splatnosťou do 14 odo dňa jej doručenia.

4. Miesto dodania predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje doručenie tovaru v pracovnom čase na miesto určenia, t. j. Mestská časť
Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice.

5. Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo
telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu
predloženej ponuky (vzor je prílohou č. 1 tejto výzvy).
b) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) a f)
ZVO, t. j. je povinný mať v predmete svojho podnikania zapísané živnosti, ktoré zodpovedajú
požadovanému predmetu zákazky a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný
obstarávateľ si splnenie uvedených podmienok overí na príslušných stránkach s dostupnými informáciami.
c) Cenovú ponuku vypracovanú podľa bodu 8 tejto výzvy. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
d) Čestné vyhlásenie, že ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom a neobsahuje
žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s touto výzvou na predloženie ponuky (vzor je
prílohou č. 2 tejto výzvy).
Všetky predložené doklady budú podpísané uchádzačom, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade
s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. Ak bude
podpisovať doklady splnomocnená osoba, súčasťou ponuky bude aj splnomocnenie na tieto úkony.
6. Termín dodania predmetu zákazky: do 10 dní od vystavenia objednávky

7. Platnosť cenovej ponuky: do 31.07.2020
8. Spôsob určenia ceny:
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy ako cena maximálna.
b) Cenu za predmet zákazky potrebné uviesť bez DPH, s uvedením výšky DPH a cenu celkom s DPH
(ocenenie všetkých položiek podľa špecifikácie jednotkovou cenou).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platiteľom
DPH.
c) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním predmetu zákazky
na miesto dodania.

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 640 Eur bez DPH
10. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „ súťaž neotvárať – D+M servera“
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk stanovenej
verejným obstarávateľom do 03.07.2020 do 12.00 hod., pričom rozhodujúci je čas doručenia ponuky na
adresu verejného obstarávateľa: Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice. Ponuky
doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy a budú neotvorené vrátené späť.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky (súčet jednotkových cien za všetky položky).

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
-

-

-

-

-

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za tovar s DPH
bude vyššia ako limit v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej
ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet
obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená
a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 ZVO, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho ponuky,
úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli.
proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní,
všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,
ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania,
ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 5
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v
slovenskom jazyku,
každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

Košice, 25.06.2020

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
Prílohy: príloha č. 1 – identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie

Príloha č. 1

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mestská časť Košice - Juh
Sídlo:
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO:
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán:
JUDr. Jaroslav Hlinka - starosta
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž servera“

Identifikačné údaje
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Sídlo prevádzky:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Kontaktná osoba, ktorá spracovala ponuku:
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mailový kontakt:

V .............................., dátum ........................

......................................................
Meno, priezvisko, funkcia, podpis

Príloha č. 2

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mestská časť Košice - Juh
Sídlo:
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO:
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán:
JUDr. Jaroslav Hlinka - starosta
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž servera“

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujeme, že nami predložená ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené
verejným obstarávateľom a neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli
v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky.

V .............................., dátum ..........................

......................................................
Meno, priezvisko, funkcia, podpis

