Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Evanjelické lýceum
Sídlo: Vranovská 2, 851 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Edita Prostredníková
IČO: 17327164
DIČ: 2020911519
Tel.: +421 2 63 838 488
Mobil: +421911956170
e-mail: evlyceum@evlyceum.sk
webové sídlo: www.evlyceum.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez
obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.evlyceum.sk/lyceisti/verejne-dokumenty/

3. Názov predmetu zákazky, druh zákazky:
Oprava havarijného stavu káblovej počítačovej siete v celej budove školy, jej modernizácia,
rozšírenie o Wifi pokrytie, zabezpečenie siete, implementácia serverového riešenia.
Hlavný kód CPV: 72700000-7
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotu na dodanie tovaru a služby.

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Oprava existujúcej infraštruktúry siete s možnosťou jej ďalšieho budúceho rozšírenia,
rozšírenie siete o Wifi prístupové body s oddeleným prístupom pre skupiny užívateľov v celej
budove školy, implementácia vzdialeného servera, slúžiaci ako interný aplikačný server,
implementácia aSc Agendy s prístupom cez vzdialený server, zabezpečenie siete
s požiadavkou vytvorenia oddelenej internetovej a intranetovej siete.
Technické špecifikácie:
Káblová sieť: – kabeláž cat 5E a vyššia, switch 1 Gbit 3x 48 portov s možnosťou prepojenia
Wifi sieť: Wifi AP 2.4 / 5 GHz (duálna), protokol 802.11ax, POE napájanie, možnosť
autentifikácie a regulácie. Výrobcovia: Aruba
Server: Windows server 2019 vo virtuálnom prostredí VMWare, súžiaci ako databázový aj
ako doménový DNS Server.
Bezpečnostná brána: s funkciou oddelenia internetovej a intranetovej siete, zabezpečujúca
šifrované spojenie pre školský server, s možnosťou vytvorenia vzdialeného VPN pripojenia
pre zamestnancov školy, možnosť pripojenia serverov na dohľad nad sieťou.
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5. Predpokladaná hodnota zákazky a podmienky financovania:
Cena bez DPH: 15 000 EUR
V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH a koncovú cenu s DPH. Ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly
MV SR (normatívne prostriedky na prevádzku školy).
Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným
platobným stykom, lehota splatnosti faktúry 14 dní, alebo podľa dohody.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí predpokladanú
hodnotu zákazky, termín a požiadavky na realizáciu.

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky, vrátane realizácie implementačných prác,
a pri dodržaní kvalitatívnych podmienok uvedených v technickej špecifikácii zákazky.
Cenovú ponuku je potrebné uviesť do editovateľnej prílohy Cenová ponuka k Zákazke –
oprava havarijného stavu počítačovej siete (formát MS Word), ktorá je súčasťou tejto
Výzvy na predkladanie ponúk a zaslať ju v termíne na adresu obstarávateľa.

7. Dĺžka trvania zákazky:
Zákazku je potrebné realizovať do 20 pracovných dní od doručenia objednávky
alebo uzatvorenia zmluvy. Verejný obstarávateľ zašle objednávku úspešnému uchádzačovi
do 5 dní po vyhodnotení procesu verejného obstarávania.

8. Podmienky účasti:
- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
- Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
- Predloženie ponuky na celý predmet zákazky
- Tovar musí spĺňať požiadavky uvedené v technickej špecifikácii, v prípade navrhnutia
dodávky od iného výrobcu, uviesť jeho názov.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži

9. Požiadavky na predmet zákazky:
Realizácia projektu vrátane implementačných prác potrebných pre jednotlivé časti.
Zabezpečenie / nákup potrebného HW a SW vybavenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ
požaduje záručný a pozáručný servis.
Pri realizácii zákazky rešpektovať požiadavky zadávateľa: práce rušiace priebeh
vyučovania a chod administratívy školy vykonávať v popoludňajších hodinách, prípadne
mimo dní školského vyučovania (prázdniny, víkendy).
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10. Lehota na predkladanie ponúk, doručenie ponuky, konzultácie:
Lehota na predkladanie ponúk: do 19. februára 2021 do 10.00 hodiny.
Ponuky sa predkladajú:
- elektronicky na adresu: evlyceum@evlyceum.sk, v listinnej podobe osobne alebo poštou,
prípadne kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa
Konzultácie: do 18. februára 2021 kontakt: Mgr. Dušan Pista, správca IKT,
dusan.pista@evlyceum.sk, č. t. 0903 800 845

11. Termín otvárania ponúk:
19. februára 2021

12. Lehota viazanosti ponúk:
do 28. februára 2021
V Bratislave 10. februára 2021

Ing. Edita Prostredníková
riaditeľka Evanjelického lýcea

