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NAŠE ČÍSLO ZÁKAZKY:   

 

 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY  

v zmysle § 9 ods. (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v znení zmeny č. 95/2013 Z. z. 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

Verejný obstarávateľ: 

Názov:    Slovenská národná galéria 

Adresa:    Riečna 1, 815 13 Bratislava 

IČO:   00164712 

 

Kontaktná osoba:   Mgr. Mária Bohumelová  

Telefón:      +421 2 204 76 114 

      E-mail:     maria.bohumelova@sng.sk 

 Internetová adresa:  www.sng.sk 

 

Predmet zákazky    
 

 Názov:   Externý housing diskových polí a serverov vrátane 

internetovej  konektivity 
 

 Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 72000000-5 

 

 Kategória služby:   72514000-1 
 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 
 

 

Služba musí zahŕňať: 

 

 prenájom 20 U v racku 600 x 1200 mm (pol rack), 

 zabezpečenie samostatne uzamykateľného polracku, rack zabezpečí Poskytovateľ služby, 

  zabezpečenie jednofázového napájania s istením 16 A, (A + B vetva), 12 + 12 zásuviek 

s rezervovaným príkonom 2,5 kW, 

 zabezpečenie pripojenia do Internetu, v alternatívach 100 Mbps vyhradený prístup, 1 

Gbps agregovaný prístup (max. 1:10) a 1 Gbps vyhradený prístup, 

 zabezpečenie dostupnosti dátového centra Poskytovateľa na úrovni minimálne 99,95% 

ročne, 
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 dátové centrum musí byť vybudované a prevádzkované v súlade so štandardom TIER 3 

(nie je požadovaný certifikát), 

 Umožnenie priameho pripojenia k zariadeniam Obstarávateľa cez infraštruktúru 

ľubovolného nezávislého operátora dátových služieb (zmluvný vzťah na dátové 

pripojenie môže byť riešený priamo medzi Obstarávateľom a operátorom dátových 

služieb), 

 zabezpečenie prístupu k infraštruktúre Obstarávateľa pre určených zamestnancov 

Obstarávateľa v režime 365x24x7 buď s priamym vstupom zamestnanca Obstarávateľa 

do dátového centra pomocou autentifikačného mechanizmu alebo v sprievode pracovníka 

Poskytovateľa, najneskôr do 1 hodiny od zadania požiadavky na vstup, 

 zabezpečenie merania odberu zariadení Obstarávateľa, na základe ktorého bude 

realizovaná fakturácia za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu v dohodnutých 

intervaloch. Požadované je poskytnutie jednotkovej ceny za 1 kWh el.energie, 

 zabezpečenie prenájmu, konfigurácie a správy FW CISCO ASA 5505, minimálne 

v rozsahu 12 konfiguračných zmien ročne 

 

 

Cenová štruktúra: 
  

   

Názov Zriadenie cena v 
EUR bez DPH 

Mesačne cena v 
EUR bez DPH 

      

Prenájom 20U ,-Eur ,-Eur 

Prenájom CISCO ASA 5505 ,-Eur ,-Eur 

Rezervovaný príkon 2,5,kW ,-Eur ,-Eur 

Cena za jednu spotrebovanú kWh ,-Eur ,-Eur 

Internetová konektivita 100 Mbps_vyhradená ,-Eur ,-Eur 

Internetová konektivita 1 Gbps_agregácia 1:10 ,-Eur ,-Eur 

Internetová konektivita 1 Gbps_vyhradená ,-Eur ,-Eur 

 

 

Lehoty realizácie predmetu zákazky: 
 

 

Lehota poskytovania služby/dodanie tovarov:  zmluva do 31.12.2014  

 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky:  do  17.12.2013 do 13,00 hod. elektronicky na 

uvedený e-mail kontaktnej osoby 

 

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky:   písomne na uvedený e-mail v úvode 

s uvedením predloženia ponuky k nášmu 

číslu zákazky uvedené v úvode výzvy.  
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Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  
 

Zmluvná – kúpna cena v EUR bez DPH. 

 

Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou - kúpnou cenou bez 

DPH. 

 

 

 

V Bratislave, dňa:  11.12.2013  


