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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Šaľa
IČO:  00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7
Kontaktná osoba: Margita Simighová
Telefón: +421 317705981
Fax: +421 317706021
Email: mesto@sala.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Nákup softvéru a serveru

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Šaľa
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
HARDWARE:Prevedenie: Tower Procesor (CPU): 2.0GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/95WOperačná pamäť: minimálne
16GB (4x4GB) DDR3-1333MHz Sieťová karta (LAN): 1Gb Ethernet 4-port 331i AdapterRaid: Smart Array P420i/512MB
FBWCPodpora HDD: SATA, SAS, Hot Plug Optická jednotka: SATA DVD RW JackBlack Optical DriveZdroj: 2x 460W Hot
Plug Power Supply Počet podporovaných pevných diskov: minimálne 8 System Controller Prenosová rýchlosť : 6 Gb/sec
Rozhranie: Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATARAID: Áno Úrovne RAID : 0, 1, 5, 102x HDD Kapacita disku: 300GB
Prenosová rýchlosť: 6 Gb/secRýchlosť: 10000 rpm (otáčok za minútu )Rozhranie: Pevný disk rozhranie 6Gb /SAS Form
Factor: Interný disk Vymeniteľný za prevádzky: Áno5x HDD Kapacita disku: 450GB Prenosová rýchlosť: 6
Gb/secRýchlosť: 10000 rpm (otáčok za minútu ) Rozhranie: Pevný disk rozhranie 6Gb /SAS Form Factor: Interný disk
Vymeniteľný za prevádzky: ÁnoZáložný zdroj:Smart-UPS1500VA2U Rack/TowerZálohovacie zariadenie:2x LAN4x HDD
(4x2TB)SOFTWARE:Active Directory Domain Service (AD)Sieťová infraštruktúra (DNS, IIS a DHCP) Zdieľanie súborov
(SMB a NFS) Groupwarové riešenie ()Databázové riešenie (SQL)Automatickým vyhľadávaním nových aktualizácií Remote
Web Access Server Backup fyzické resp virtuálne nasadenie INŠTALÁCIA:Služby spojené s inštaláciou servera a
migráciou dát.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 48219300-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48821000-9 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

viď časť II.1.3
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  15 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  1

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 
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III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa § 26 odsek 2, bod e zákona, dokladom oprávňujúcim
dodávať tovar, uskutočňovať prácu, alebo poskytovať službu t.j. originál resp. overenú kópiu výpisu z obchodného alebo
živnostenského registra, alebo úradne overené a platné potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Uchádzač,
ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike postupuje podľa § 26 ods. 4 a 5. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže nahradiť požadovaný doklad predložením potvrdenia o zápise v
zozname podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o VO platnom v čase predkladania ponúk. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona o VO. Doklady
musia byť predložené v origináli alebo overenej fotokópii. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov
zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 26 za všetkých členov skupiny
samostatne. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: Obstarávateľský subjekt vyžaduje doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f) v súlade s § 99
ods. 1 písm. b).Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  nie

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  nie
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

nie je
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  14.03.2013 10:00

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  27.03.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  28.03.2013 10:00
Miesto :  Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie podľa
§ 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.2) Záujemca si môže prevziať súťažné
podklady na základe písomnej žiadosti osobne v pracovné dni v čase od 8.00 do 14.00 hod. na I. poschodí MsÚ č.d. 112
alebo mu budú na požiadanie po doručení žiadosti zaslané.3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak
všetky ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.4) Podľa § 32 ods. 8 možno splnenie podmienky účasti
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.5) Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode I.1 a musia byť doručené v
lehote podľa bodu IV.2.3. Obálka musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom:
Podprahová zákazka Nákup softvéru a serveru. Na vonkajšej strane obálke uchádzač taktiež uvedie názov/obchodné
meno a sídlo/adresu uchádzača. V obálke s ponukou musia byť vložené dve samostatné obálky, pričom jedna bude
označená ako "Ostatné", v ktorej budú uzavreté všetky doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti a druhá
uzavretá obálka s názvom "Kritériá" v ktorej bude návrh na plnenie kritérií - ponuková cena. V prípade podľa § 32 ods. 8
ak uchádzač splnenie podmienok účasti preukázal čestným vyhlásením bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie
dokladov v zmysle § 44 ods. 1. 6) Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii.
Pozvánka bude obsahovať pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie. Predmetom e-aukcie bude celková cena s DPH.7)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuková cena nebude
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vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa.
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

05.03.2013

3/3


