MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Vybavuje: Alex Klein
033 7765479

v Piešťanoch dňa
28. 10. 2014

Vec:
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní )

Výzva
na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
„Nákup databázového servera a rack skrine“.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
zastúpené : Ing. Remom Cicuttom, primátorom mesta
IČO: 612 031
sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
tel. č: 033 7765479 a fax: 0337765444
e-mail: alex.klein@piestany.sk

2.

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup databázového servera a rack skrine
Spoločný slovník obstarávania:(CPV)
Hlavný slovník: 48820000 Servery
Hlavný slovník: 32211000 Panely poistkové skrine
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
3.1Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Piešťany
4. Rozsah predmetu zákazky:
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4.1 Špecifikácia servera:
Processor(s): (2) Intel® Xeon® E5-2650 (2.0GHz/8-core/20MB/8GT-s QPI/95W, DDR3-1600, HT, Turbo24/4/5/5/5/7/8/8) Processor
Cache Memory: 20MB (1x20MB) Level 3 cache
Memory: 32GB (4x8GB) PC3-12800R (DDR3-1600) Registered DIMMS
NOTE: Total 24 DIMM slots available
Network Controller: HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
Storage Controller: HP Smart Array P420i/2GB FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0)
Hard Drive: 2x HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD , 6x HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
Internal Storage: Standard: 8 SFF SAS/SATA HDD Bays; includes 6 SFF hard drive blanks
Optional: +8 SFF (total of 16) SFF SAS/SATA HDD Bays
Optical Drive Bay: DVD-RW standard
PCI-Express Slots: 6 PCIe slots (includes second riser slot upgrade option)
Power Supply: (2) HP 750W CS Platinum Plus Hot Plug Power Supplies (94% Efficient)
Fans: (6) (N+1 redundancy standard)
Management: iLO Management Engine Standard, HP Insight Control Standard
Form Factor: Rack (2U), HP Ball Bearing Rail Kit /Cable Management Arm
Warranty: Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business
day response.
Externy HDD: WD ext. WDBFJK0040HBK, 4000GB, 3,5", USB 3.0, My Book
UPS: APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V

4.2 Špecifikácia rack skrine:
BW903A HP 642 1075mm Pallet Intelligent Rack
BW906A HP 42U 1075mm Side Panel Kit
BW934A HP 42U Front Door Kit
5. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ
neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť,
akoby nebolo predložené.
6. Spôsob tvorby ceny:
6.1. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných
položiek s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzba
DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH. Cena
zahŕňa dopravu do sídla obstarávateľa a montáž rack skrine, montáž a zapojenie servera
do rack skrine.
6.2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
6.3. Ak uchádzač je registrovyný ako platiteľ DPHv inom členskom štáte Európskej únie
a nie je registrovaným platiteľom DPH na úzení Slovenskej republiky, uvedie túto
skutočnosť v ponuke.
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7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Do 10 dní od podpisu kúpnej zmluvy

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
a/

dňa 5. 11. 2014 do 15.00 hod.

b/

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej
adrese do podateľne s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom
zákazky: „Server a rack skriňa“
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
cenová ponuka nemusí obsahovať návrh kúpnej zmluvy; tú bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača.

c/
d/

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: )
9.1. Predmet zákazky sa bude z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta Piešťany pre rok
2014 vyčlenených na predmetnú zákazku.
9.2. Za riadne vykonané dielo bude mať povinnosť uchádzač/zhotoviteľ vystaviť faktúru a
túto doručiť verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi, po prevzatí diela zástupcom
verejného obstarávateľa/objednávateľa vo veciach technických, formou písomného
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi.
9.4. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
9.5. Predpokladaná hodnota zákazky : 12 000 Eur bez DPH

10. Obhliadka miesta dodania zákazky:
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
11. Obsah ponuky
11.1.Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých
požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s
kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie
kritéria na hodnotenie ponúk (príloha č. 1 k tejto výzve)
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
12.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
( vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka na dodanie tovaru alebo
zákazka na poskytnutie služby vrátane DPH, t. j. súčet všetkých položiek vrátane
dopravy do sídla obstarávateľa a pripojenie rack skrine)
12.2. Komisia pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
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12.3. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie.
Všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, budú súčasne vyzvaní
elektronickými prostriedkami na predloženie nových cien, upravených smerom nadol za
účelom zostavenia ponúk automatizovaným vyhodnotením. Výzva na účasť
v elektronickej aukcii bude obsahovať príslušné ustanovenia § 43 ods. 7 zákona
o verejnom obstarávaní najmä všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho
pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia elektronickej
aukcie a spôsob skončenia elektronickej aukcie.
12.4. Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom zaslaná e-mailom na
adresu, ktorú uvedú vo svojej ponuke.
12.5. V termíne na ukončenie prijímania ponúk, ktorý bude stanovený vo výzve na účasťv
elektronickej aukcií je povinnosťou uchádzača zadať vstupné hodnoty svojej ponuky,
ktoré sú zhodné s tými, ktoré zaslal verejnému osdtarávateľovi v písomnej ponuke
v lehote na predkadanie ponúk t.j. do 5.11.2014 do 15 00. hod.
12.6. V priebehu elektronickej aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty, ale zmena ceny
nesmie byť na úkor kvality a špecifikácie predmetu zákazky.
12.7. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde
víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
12.8. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty
viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení
na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom
mieste, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom
mieste.
12.9. Po ukončení elektronickej aukcie, najúspešnejší uchádzač predloží verejnému
obstarávateľovi vytlačený, potvrdený a uchádzačom podpísaný protokol o účasti vo
výberovom konaní, ktorý bude súčasťou zmluvy.

13.

Ostatné informácie

13.1. Verejný obstarávateľ požaduje záručná dobu 3 roky. Záručná doba začína plynúť odo
dňa protokolárneho prevzatia diela verejným obstarávateľom/objednávateľom. Dielo
bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
13.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky,
elektronickú aukciu zrušiť v jej priebehu alebo aj po jej ukončení, pripadne vyhlásiť
ďalšie kolo. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek
zmeny.
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13.3. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods.
9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky.
13.4. Lehota viazanosti ponúk:
30.11.2014

Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany

Prílohy:
1. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
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