
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:  Ing. arch. Igor Hianik 
IČO:  00 30 50 22 
Kontaktné miesto:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 

Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
  

 
2. Názov zákazky na službu 

„Firewall“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, k.ú. Pezinok 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom obstarávania je dodanie virtuálneho Firewall-u pre MsÚ a následný support po dobu 48 
mesiacov. 
 
Firewall - požadované minimálne parametre 

 
 požadujeme virtuálny firewall 

 SK/CZ lokalizácia 

 kompatibilita s VMware platformou 

 funkčné vlastnosti systému a jeho prevádzka v  súlade s Výnosom MF SR 

 podpora kategorizovaných URL blacklistov v HTTP proxy (webradio, porn ...) 

 Podpora IDS - Intrusion Detecion System ( Systém na detekciu pokusov o prienik do siete, a/alebo narušenie 

funkčnosti systému ) 

 Podpora IPS -  Intrusion Prevention System ( Systém na realizáciu automatických opatrení, v závislosti od 

zistení systému IDS ) 

 možnosť definovania si vlastných VLAN sietí v systéme (802.1q) 

 podpora vlastných preddefinovaných sád pravidiel vo firewalle 

 podpora viacerých nezávislých VPN serverov 

 neobmedzený počet VPN klientov 

 definovanie prístupovej politiky vo firewalle podľa zón 

 podpora presmerovania portov na základe zdrojovej adresy 

 možnosť začlenenia do Active Directory 

 integrovaný antivírus v HTTP proxy 

 podpora viacerých antivírových programov bežiacich súčasne 

 Možnosť tvorby vlastných prístupových pravidiel v rámci HTTP proxy a členenie používateľov do skupín 

 Možnosť definovania pravidiel v HTTP proxy na základe času 

 podpora Let`s Encrypt 

 podpora reverzného PROXY pre webservery v lokálnej sieti 

 implementácia v mieste inštalácie 

 migrácia, resp. vytvorenie nových pravidiel, podľa existujúcich pravidiel zadefinovaných na existujúcom FW 

Kerber 
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 zaškolenie 2 pracovníkov IT v mieste inštalácie 

 
Servis (support) 

 
 obdobie trvania servisnej zmluvy 48 mesiacov 

 počas trvania supportu bezplatné aktualizácie a nové verzie (pravidelná dodávka správ o opravách a údržbe - 

patches) 

 riešenie technického problému do 4 pracovných hodín od nahlásenia 

 vzdialený dohľad nad zariadením (monitoring systému) 24x7, 365 dní v roku 

 neobmedzená technická podpora 8x5 v pracovných dňoch 

 Telefonická podpora – v pracovné dni 8x5 s neobmedzeným počtom dotazov v prípade riešenia technických 

a programových problémov 

 E-mail podpora/helpdesk – s neobmedzeným počtom dotazov v prípade riešenia technických a programových 

problémov 

Súčasťou ceny sú všetky náklady súvisiace s dodaním a inštaláciou riešenia (dopravné náklady atď.). Ceny 
uvádzajte bez DPH a s DPH. 
 
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcom znáša v plnej miere záujemca. 
                                  

5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 

Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dokončení diela a protokolárnom odovzdaní. Splatnosť faktúry je 30 dní 
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

10 000,00 EUR bez DPH / 12 000,00 EUR s DPH  
(celkovo za 4 roky) 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, do ktorej 

zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná + vyplní identifikačné údaje 
uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; 
DIČ; Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového účtu; Telefónne číslo; e-mailová adresa/ + vyhlásenie 
uchádzača podpísané štatutárnym zástupcom, že všetky údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé a úplné, 
v plnom rozsahu sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve,  rozsahom predmetu zákazky a súhlasí 
s podmienkami tohto verejného obstarávania (príloha č. 1) 

- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného registra, resp. 
uviesť link na stiahnutie požadovaného dokladu) 

 
Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka 
uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 

 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

9. Lehota a forma na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 16.10.2020 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 
/poznámka: 1 e-mail = max 10 MB/ 
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Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou. 
 

10. Lehota dodania predmetu zákazky 
Zhotovenie diela sa bude realizovať na základe zmluvy. Termín dodania: do 21 pracovných dní od účinnosti 
zmluvy. 

11. Doplňujúce informácie 
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným 

uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak cena ponuky bude vyššia než 

predpokladaná hodnota zákazky.  
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu/objednávku na predmet 

zákazky s úspešným uchádzačom tejto súťaže. 
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
- Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade zverejnenia doplňujúcich 

informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky. 
- Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva.  
- Návrh zmluvy predloží víťazný uchádzač do 5 pracovných dní o oznámenia výsledky výzvy. 

 
12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

05.10.2020 
 
Príloha č. 1 – cenová ponuka  
 
 
 
 

Ing. Matej Sandtner 
                           Vedúci referátu 

 


