
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

 

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou 

 
v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ:   MESTO PEZINOK 
Sídlo:                        Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Oliver Solga 
IČO:  00 30 50 22 
Kontaktné miesto:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 

Ing. Matej Sandtner, tel.: 033/6901 116, e-mail: it@msupezinok.sk  
 

2. Predmet zákazky na stavebnú prácu 
„Rozšírenie súčasnej storage infraštruktúry, upgrade backup servera a služby s tým súvisiace“ 
 

3. Miesto  
Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 2. poschodie, kanc. č. 39. 
 

4. Opis predmetu zákazky 

 Požadujeme rozšírenie súčasnej Storage infraštruktúry postavenej na Hitachi data system 
komponentoch: 
 
Súčasný AMS2100 centrálny storage systém: 
 

 1x AMS2100 dual CTL, 4 porty FC, 4Gbit/s, 8x600GB SAS 

 1x AMS DBL 15x2TB NL-SAS 

 1x AMS DBS 24x600GB SAS 
 
rozšíriť o nový HDS systém a presun kapacity zo súčasnej hore uvedenej AMS2100 na 
konečnú konfiguráciu nového : 
 

 1x CBS dual CTL min. 4 porty FC, min. 8Gbit/s, min. 21x600GB SAS 

 1x DBL min. 11x 3TB NLSAS  

 4x Optická kabeláž 

 4x LAN kabeláž 

 podpora výrobcu a dodávateľa do 9/2020 v úrovni 9x5 fix NBD 
 
Súčasný AMS2100 ostane pre záložnú lokalitu v min. konfigurácii: 

 1x AMS2100 CTL, 4 porty FC, 4Gbit/s, 11x600GB SAS 

 1x AMS DBL 10x2TB NL-SAS 

 podpora výrobcu a dodávateľa do 9/2018 v úrovni 9x5 fix NBD a následne dodávateľa do 
9/2020 v úrovni BestEffort. 
 

 Požadujeme upgrade súčasného backup servera : 
 
Súčasný stav: 

 HP DL180G9 

 CPU 6-Core Intel® Xeon™ E5-2609v3 

 RAM 8GB 
 
Upgrade: 

 procesora na  10-Core Intel® Xeon™ E5-2650V3- 2.3GHz/25MB LGA2011-3 

 pamäte na 128 GB 

mailto:it@msupezinok.sk


Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

 

 ďalší FC HBA pre pripojenie AMS2100 
 

 Požadujeme rozšírenie licencií : 
 

 rozšírenie o VMWARE vSphere STD 1 socket vrátane 1 ročnej podpory VMware 
 

 Požadujeme nasledovné služby spojené so zákazkou : 
 

 online pripojenie nového HDS systému k blade systému CB500 

 online konfigurácia nového HDS systému  

 online konfigurácia LAN 

 online rekonfigurácia SAN CB500 

 online rekonfigurácia VMWARE infraštruktúry 

 online migrácia produkčných dát VM systémov na nový HDS systém 

 presun existujúceho systému AMS2100 do záložnej lokality a pripojenie k Backup 
serveru 

 upgrade CPU,RAM a HBA Backup servera 

 P-V migrácia Backup systému a presun lokálnej kapacity do nového produkčného 
HDS  

 implementácia VMware na DL180G9 (Backup server) a spätná migrácia vBackup 
systému 

 migrácia Veeam repozitárov a záloh  

 implementácia Replikácií pre MSU systémy 

 overenie funkčnosti Backup and Replication nového riešenia 
  

5. Ďalšia požiadavky na uchádzača: 

 Uchádzač musí byť partner spoločností Veeam, VMware a Hitachi Data system 

 pracovníci, ktorí budú vykonávať služby spojené so zákazkou popísané v bode 4, musia 
preukázať minimálnu úroveň certifikácie: 

o pre serverovú virtualizáciu VMware: VCP  
o pre centrálny storage systém HDS a Blade systém CB500 

 
6. Predpokladaná hodnota: 

16 500,00 EUR s DPH 
 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania  
 

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do:  02.10.2017 do 11:00 hod.  
Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 
v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme podpísaného a naskenovaného 
dokumentu, vo formáte .pdf 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov 
s výsledkom vyhodnotenia, elektronickou formou. 

 
9. Lehota dodania zákazky:  

Termín dodania: do 60 dní od vystavenia objednávky 
 

10. Doplňujúce informácie 
a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 
c) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
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d) Súčasťou ceny sú všetky náklady spojené s dodaním tovaru a služieb s tým spojených. 
 


