
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru 

a súvisiacich služieb s názvom „Dodávka serveru“ 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981-4 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba  
vo veciach technických: Mgr. Martin Fabián, Referát informatiky   
Kontaktná osoba 
vo veciach podmienok  
verejného obstarávania: Mgr. Margita Simighová, referát právny a verejného  obstarávania  
                                                 (kontakt tel. 031/7705981)  
e-mail:    faby@sala.sk        simighova@sala.sk                                           

 
2. Miesto dodania predmetu zákazky: budova MsÚ Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa 

 
3. Komplexnosť dodávky:    

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.                                                                                                        

4. Variantné riešenie:  
Nie. 
 

5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
do 3 týždňov od doručenia písomnej objednávky. 
 

6. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a inštalácia serveru. 
SERVER + WINDOWS SERVER 2016 + SQL SERVER 2016 
ŠPECIFIKÁCIA SERVER – minimálne požiadavky: 

 

Server - Procesor  2-soketový server triedy x86 osadený dvomi procesoromi disponujúcimi 
ôsmimi procesorovými jadrami na ploche jedného čipu  

Server - Procesor  Základný takt procesora minimálne 2.1 GHZ, min. cache: 20MB, Max. TDP: 85 
W 

Server – Výkon 
procesora PassMark - CPU Mark skore min.: 11 300 

Server - Pamäť  32GB RDIMM, 2400MT/s, celkovo minimálne 12 pamäťových slotov  

Server - Pevné disky  
2 x 300GB 10tis. otáčok/min, SAS 12Gbps  prevedenie „HotSwap“ a 6 x 900GB 
15tis. otáčok/min, SAS 12Gbps  prevedenie „HotSwap“, celkovo min. 8 
interných slotov na HDD 

Server - Radič poľa 
RAID  

požadovaný radič RAID poľa, HW podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, obsahuje 
1GB cache zálohovaná flash, alebo obdobnú technológiou, nezaberajúca 
rozširujúce PCI-e sloty  
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Server – Optická 
mechanika Interná DVD+/-RW, SATA 

Server - Sieťový 
adaptér  minimálne 4 x 1 Gbps  

Server - Napájacie 
zdroje  redundantné napájacie zdroje, prevedenie „HotSwap“ min 2x 550W  

Server - Ventilátory  redundantné ventilátory  

Server - PCI rozširujúce 
sloty  

min. 2 x PCIexpress, a samostatný slot pre Radič pola RAID, nezaberajúci 
dostupné voľné PCIexpress sloty  

Server - Porty  
min. 4x USB, min. 2 x VGA (vzdadu, vpredu), 1x sériový port RS- 232, možnosť 
osadenia interného duálneho SD Modulu (IDSDM) pre duálnu – zrkadlenú SD 
kartu, určenú na bootovanie OS  

Server - Management 
a vzdialená správa  

požadovaný servisný procesor alebo karta pre systémový manažment s 
ethernet portom s Advanced licenciou pre vzdialenú správu servera (iLO, 
DRAC, IMM, RMM, ...) 

Server - Management 
a vzdialená správa  

systémový Manažment/ Servisný procesor musí byť nezávislý od operačného 
systému  

Server - Management 
a vzdialená správa  

požaduje sa možnosť dodatočného osadenia Flash media pre vzdialenú 
management kartu. 

Server - Management 
a vzdialená správa  

požadujú sa rozšírené funkcie - podpora grafického rozhrania k serveru, 
sledovanie HW senzorov (teplota, napätie, stav, chybové senzory), IPMI 
funkcionalita 

Server - Management 
a vzdialená správa 

Licencie, resp. softvér potrebný na prevádzku, konfiguráciu a správu servera 
uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným 
licenčným pokrytím pre daný server 

Server - Bezpečnosť TPM 2.0 

Server - Prevedenie  Rackové, max. 1U, min. 8 pozícii pre disky typu SAS 2.5“ 

Server - Príslušenstvo  výsuvné koľajničky pre montáž do racku  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA SOFTWARE 
Windows Server® 2016,Standard,16 CORE 8 ks 

Windows Server® 2016 - CAL 100 ks 

SQL server 2016 std – 2 CORE 2 ks 
 
 
MONTÁŽ, INŠTALÁCIA 
Montáž, inštalácia servera, nastavenie Domény, konfigurácia Active Directory, migrácia dát a migrácia 
databáz KORWIN. Migrácia dát a databázy registratúry MEMPHIS. Migrácia aplikácií Human, Aktion, 
Aspi, Terra Desktop vrátane databáz. 

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 18.000,00 eur bez DPH. 

 
Slovník spoločného obstarávania:  
30211100-2 



7. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie:  
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu na predmet 
obstarávania – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname podnikateľov 
s uvedením registračného čísla. 

 
8. Lehota na predkladanie ponúk: 

a) 26/06/2017 Čas 10:00 h  
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 

alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí 
obsahovať: 
• adresu verejného obstarávateľa, 
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“  
• heslo súťaže: „Dodávka serveru“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.  
 

9. Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum: 26/06/2017   Čas: 11:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní  obálok  s  ponukami môže byť  uchádzač zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
 

10. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa. Verejný obstarávateľ 
neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi. 
 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena vrátane DPH. 
 

12. Ďalšie informácie: 
12.1 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.  

 
12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie Svätej 

Trojice č. 7, 927 15  Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka  musí byť 
uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou 
hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „Dodávka serveru“. 
 

12.3 Cena za predmet zákazky  musí  zahŕňať  všetky  náklady  spojené  s predmetom zákazky, t.j. 
aj dopravu na miesto určenia, montáž a inštaláciu zariadenia. Verejný obstarávateľ požaduje, 
aby cena bola v ponuke stanovená v štruktúre: názov  položky, cena spolu bez DPH, výška 
DPH, cena spolu s DPH. Ak je uchádzač platcom DPH bude cena predmetu obstarávania 
uvedená vrátane DPH ako celková cena, ak uchádzač nie je platcom DPH bude cena predmetu 
obstarávania uvedená ako celková cena. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 
 



12.4 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
• Doklady podľa bodu 7. tejto výzvy 
• Návrh na plnenie kritérií 
• Špecifikáciu dodaného tovaru 
• Položkovitý rozpočet. 
 

12.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 
 
 
 
 
 

V Šali dňa 21. 06. 2017  
                                                                                                                                                                              
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Mgr. Jozef Belický   
                                                                                                                                                        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Návrh na plnenie kritérií 



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača:  ___________________________________________ 
Sídlo uchádzača:    __________________________________ 
IČO uchádzača:    __________________________________ 
   
 

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Celková cena vrátane DPH. 
 
 

NAJNIŽŠIA CENA 
KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK PLNENIE 

 
Celková cena vrátane DPH 
 
 

 

 
Platca DPH:  áno – nie  
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 
 
 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača 
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že: 
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii 

a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, 

berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, 
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

 
 
 
 
 
 
V _______________ dňa ____________________ 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         

_____________________________ 
                                                                                                                                meno, priezvisko a podpis 
                                                                                                                        štatutárneho zástupcu uchádzača 
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