VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY.
Druh zákazky:
Zákazka na službu ktorej hlavným účelom je poskytnutie dátovej konektivity.

Názov zákazky:
Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú
akademickú dátovú sieť:
1. Obstarávateľ:
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
Vazovova 5, 812 69 Bratislava
IČO:17055270, DIČ: 2020796899
Bankové spojenie : VUB Bratislava – Dunajská, č.ú.:133430012/0200
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.
Združenie je registrované na MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-3899
Tel.: +421 2 57 294 447
Kontaktná osoba:

Ing. Július Binder
E-mail:
julo@binder.sk
Tel:
+421 2 5710 4184

2. Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služby
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Slovenská technická univerzita Bratislava,
CVT - Výpočtové stredisko, Nám. Slobody 17,
812 43 Bratislava.
4. Opis predmetu zákazky:
-

Kapacita dátového toku: 10 Gbps bez obmedzenia objemu dát.
Pripojenie: primárny 10 Gigabit ethernet a záložný 10 Gigabit ethernet z iného routera.
Dĺžka trvania kontraktu: maximálne 1 rok.
Súčasťou ponuky musí byť podrobný popis technického riešenia infraštruktúry
poskytovateľa zabezpečujúceho medzinárodné pripojenia.

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:

64210000-1

Telefónne služby a prenos údajov

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
3 000 € mesačne.
7. Rozsah zákazky:
7.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
7.2. Variantné riešenie sa nepripúšťa.
8. Vysvetľovanie:
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Uchádzači, ktorí prejavia záujem o otázky k vysvetleniu výzvy dostanú informácie na
telefónnom čísle alebo priamo u kontaktnej osoby podľa bodu 1.
9. Lehota dodania predmetu zákazky:
Od 1.1. 2019 do 31.12.2019
10. Lehota na predloženie ponuky a spôsob doručenia:
10.1. Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť
zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu.
Adresa doručenia ponuky:
Združenie používateľov Slovenskej akademickej
dátovej siete SANET
Vazovova 5, 812 69 Bratislava
10.2. Ponuky je potrebné doručiť do 13. 12. 2018 12:00 hod
10.3. Ponuky je možné zaslať aj elektronicky na emailovu adresu julo@binder.sk.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
Doklad, alebo odkaz na verejne dostupné médium že uchádzač je oprávnený dodávať
službu – dátovú konektivitu, vo vzťahu k predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač
ponuku . Túto skutočnosť preukáže platným dokladom o oprávnení poskytovať službu.
Stačí neoverená kópia dokladov.
12. Obsah ponuky
12.1. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom alebo českom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad.
12.2. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
12.2.1. doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti
uvedené v časti 11. Podmienky účasti uchádzačov,
12.2.2. návrh zmluvy.
12.3. V ponuke sa uvedie cena bez DPH a taktiež s DPH.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom výberu najvhodnejšej ponuky je cena za dodanie celého predmetu obstarávania
pri splnení všetkých požadovaných technických parametrov.
14. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nesplní a nepreukáže
podmienky účasti a technickú špecifikáciu pripojenia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nehodnotiť a neoverovať podmienky účasti
známych uchádzačov .
15. Dátum zverejnenia v profile obstarávateľa:
4. 12. 2018
16. Zodpovedný za VO:
Ing. Juraj Škoda
Tel.: +421 905 524 385
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