
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 
„Servis IT infraštruktúry“ 
 

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 zabezpečiť: 
1.  Podporu a údržbu systémov HITACHI VANTARA (HV) s príslušenstvom pre Mesto Pezinok na 

obdobie do 31.12.2021 
 
1.1 Požadujeme HW a SW podporu výrobcu a on-site podporu (9x5) s nástupom na riešenie NBD pre časti: 

 Blade systém HitachiVantara 
 Blade servery HitachiVantara 
 Storage systém HitachiVantara 
 Zálohovacie zariadenie - Quantum 

 
1.2 Požadujeme dostupnú on-site podporu (9x5) s nástupom na riešenie NBD pre sieťové prvky vrátane  

dodania komponentu: 
 1ks Master/Access CISCO C9300-48T-E  ( core/client náhrada ) 

 

Podrobný rozpis v prílohe č. 2 - INFRAŠTRUKTÚRA (jadro systému) 

 

1.3 Požadujeme SW maintenance výrobcu a on-site podporu (9x5) s nástupom na riešenie NBD pre časti: 

 Veeam Backup&Replication (9-Socketov) 

 

1.4 Požadujeme on-site podporu (9x5) s nástupom na riešenie NBD pre časti: 

 VMware virtualizácia 

 Microsoft OS 

 

1. 5 Požadujeme dodanie aktualizovaných licencii: 

SOFTWARE a 
LICENCIE     

Windows OS Win Svr Standard Core 2019 2Lic OLP NL GOVT CoreLic 150 

Windows CALs Win Svr CAL 2019 OLP NL GOVT User CAL 130 

Exchange server  Exchange Svr 2019 OLP NL GOVT 1 

Exchange CALs Exchange Std CAL 2019 OLP NL GOVT User CAL 130 
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Minimálne parametre on-site podpory 1.1 a 1.2: 

- aktualizácia firmware zariadení a serverov 

- pokiaľ výrobca bude poskytovať maintenance - bezplatná výmena náhradných dielov  

- pokiaľ výrobca ukončí poskytovanie maintenance – bude výmena náhradných dielov objednaná ako platená 

služba  

- kontrola logov zariadení, serverov 

- ladenie a riešenie zistených problémov 

- Hotline pokrytie 5x9h, s nástupom na riešenie NBD 

- nahlasovanie incidentov cez Helpdesk – web, mail alebo tel. čislo 

 

Minimálne parametre podpory 1.3 a 1.4: 

- kontrola logov virtuálnej infraštruktúry  

- kontrola logov operačných systémov 

- kontrola logov zálohovania 

- ladenie a riešenie zistených problémov 

- Hotline pokrytie 5x9h, s nástupom na riešenie NBD 

- nahlasovanie incidentov cez Helpdesk – web, mail alebo tel. čislo 

 

Súčasťou podpory musia byť aj služby mesačnej údržby v rozsahu 1 človeko-deň (1 ČD = 8 hod.) mesačne. Je 

možné aj tzv. nárazové čerpanie, keď v jednom mesiaci presiahneme 1 ČD (stále sa to odpočítava z celkového 

predplateného balíka). Úkony nad predplatený rozsah budú vykazované až po vyčerpaní celkového predplateného 

balíka. 

 

2. Migračné práce 

 

2.1 Požadujeme migráciu cca 20 serverov s Microsoft Službami ( nie aplikačných serverov a služieb samosprávy )  

      z WIN2008 na Windows 2019: 

 MS Operačné systémy 

 MS služby DomainControler, ActiveDirectory... 

 MS služby Exchange, vrátane migrácie mailov a účtov 

 MS služby Fileshare 

 

Súčasťou migrácie bude aj dodanie schémy fyzickej a logickej infraštruktúry systémov mestského úradu v digitálnej 

editovateľnej podobe vo FREE/open source programe. 

 

3. Typizované práce mimo dohodnutý rozsah  

 

3.1 Požadujeme stanovenie jednotkových cien za 1 človeko-deň (1 ČD = 8 hod.)  pre špecializované úkony: 

 Fyzický zásah pri prácach s HW komponentmi (s dopravou) 

 Fyzický zásah pri prácach so SW a OS (s dopravou) 

 

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. 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

70 000,00 EUR bez DPH / 84 000,00 EUR s DPH  
 

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: 20.10.2020 do 12:00 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/ 
 
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 od oznámenia výsledku výzvy. 
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12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
12.10.2020 
 
 
Príloha č. 1 – cenová ponuka  
Príloha č. 2 – Infraštruktúra 
 
 

Ing. Matej Sandtner 
                         Vedúci referátu IT 

 


