Určenie predpokladanej ceny zákazky
a
Prieskum trhu na obstaranie služieb
1. Verejný obstarávateľ

2. Kontaktná osoba

3. Druh zákazky
4. Predmet obstarávania:
5. Podrobnejšia špecifikácia
predmetu obstarávania

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8, 851 10 Bratislava
IČO: 00 304 611
Martina Zuberská
tel. 0917 621 193
prednostka@bratislava-rusovce.sk
Služba
Komplexná správa a údržba servera mestskej časti
Bratislava-Rusovce
Predmetom zákazky je zabezpečenie funkčnosti serverovej
a sieťovej infraštruktúry v sídle verejného obstarávateľa
pozostávajúce z nasledovných činností:
-

monitorovanie stavu serverového HW,
monitorovanie stavu sieťových služieb a protokolov,
monitorovanie stavu serverových systémov,
monitorovanie aplikácií a služieb,
kontrola logových súborov serverových systémov,
zálohovanie serverových systémov,
kontrola stavu záloh serverových systémov,
správa a kontrola konzistencie diskových priestorov,
aktualizácia a inštalácia bezpečnostných opráv na
serverové systémy,
prediktívne hlásenie možných problémov,
analýza reportingu a návrhov na optimalizáciu behu
serverových systémov,
obnova dát serverových systémov v dôsledku zlyhania
HW alebo SW,
centrálna správa údajovej základne IS Korwin a
Memphis,
riadenie prístupových práv IS Korwin a Memphis,
podpora IS Korwin a Memphis.

Doba odozvy sa požaduje nasledovne:
Kategória A (nefunkčnosť serverovej a sieťovej infraštruktúry):
3 hod.
Kategória B (obmedzená funkčnosť serverovej a sieťovej
infraštruktúry): 6 hod.
Kategória C (bez vplyvu na funkčnosť serverovej a sieťovej
infraštruktúry): 48 hod.
Doba obnovy/opravy sa požaduje nasledovne:
Kategória A (nefunkčnosť serverovej a sieťovej infraštruktúry):
24 hod.
Kategória B (obmedzená funkčnosť serverovej a sieťovej
infraštruktúry): 48 hod.
Toto verejné obstarávanie v súlade s § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. je realizované za účelom zadania zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000 Eur bez DPH
Hlavný kód CPV: 48800000-6 Informačné systémy a servery

15. 12. 2020 – 18. 12. 2020
Poštou (alebo iným doručovateľom), osobne do podateľne
alebo elektronicky e-mailom. Ponuka musí byť doručená do
18. 12. 2020, 18:30 hod.
Poštou alebo osobne do podateľne alebo
elektronicky e-mailom.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne
do podateľne:
Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová ulica č. 8,
851 10 Bratislava
Obálka musí byť uzavretá a viditeľne označená „Neotvárať –
Komplexná správa a údržba servera“
alebo v prípade elektronickej komunikácie doručená na emailovú adresu: prednostka@bratislava-rusovce.sk
Najnižšia ponúknutá cena v EUR s DPH na celý predmet
zákazky
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022

6. Lehota vykonania prieskumu:
7. Termín odovzdania ponuky

8. Spôsob predloženia ponuky
9. Adresa na zaslanie ponuky

10. Hodnotiace kritérium
11. Predpokladaný termín
dodania služby
12. Obsah ponuky
•
•
•
•
•
•
•
•

13. Vznik záväzku
14. Formulár zverejnený na web
stránke MČ
15. Ďalšie informácie verejného
obstarávateľa

1. Identifikácia účastníka
- presný názov PO/FO
- úplná adresa sídla, adresa pre poštový styk
- IČO
- DIČ
- IČ DPH
- meno a priezvisko osoby na komunikáciu o ponuke
- tel. kontakt
- e-mailová adresa
2. Cenová ponuka – návrhy výšky mesačného paušálu v
členení cena bez DPH/s DPH
3. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
15. 12. 2020
https://www.bratislava-rusovce.sk/verejne-obstaravanie
1. Uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku musí byť
oprávnený poskytovať požadované služby, túto skutočnosť
verejný obstarávateľ preverí vo verejne prístupných
registroch.
2. Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním
ponuky znáša uchádzač sám, bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
3. V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak
to bude nevyhnutné, aj doplniť informácie uvedené v tomto
prieskume trhu. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie
informácií bude osloveným uchádzačom zaslané e-mailom
a zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
4. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle
platného ZVO.
Predložením ponuky uchádzač výslovne potvrdzuje, že:
− súhlasí s obsahom tohto prieskumu trhu a so všetkými
v ňom uvedenými podmienkami,
− všetky ním predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a
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údaje uvedené ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii
s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto prieskumu
trhu sú pravdivé a úplné,
− predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny
dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
− spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky,
− je schopný riadne a včas dodať plnenie, ktoré bolo
predmetom jeho ponuky a je predmetom zmluvy,

16. Poznámka

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
1. predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk v prípade:
- žiadostí o vysvetlenie od záujemcov k predmetu zákazky,
- iných zistení, ktoré by mohli mať vplyv na predĺženie
lehoty na predkladanie ponúk,
2. neprijať ani
jednu
z
predložených
ponúk,
ak
ponuková cena nebude vyhovovať finančným možnostiam
verejného obstarávateľa,
3. na základe predložených ponúk nevybrať ani jednu
z ponúk a zrušiť súťaž,
4. zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak
v procese overovania verejného obstarávania bude zistené
porušenie princípov a postupov verejného obstarávania,
5. znížiť rozsah plnenia zákazky v závislosti od jeho
finančných možností. V takom prípade uchádzač nemá
nárok na žiadne finančné náhrady, kompenzácie ani
zmluvné pokuty.
Tento prieskum trhu slúži na určenie predpokladanej hodnoty
zákazky a súčasne ako prieskum trhu na zadanie zákazky,
ktorej výsledkom bude uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní
služieb s úspešným uchádzačom, pokiaľ predložená ponuka
nepresiahne výšku finančných limitov stanovených zákonom
o verejnom obstarávaní a verejným obstarávateľom.

Za správnosť:
Martina Zuberská, v. r.
prednostka MÚ MČ Bratislava-Rusovce
Za verejného obstarávateľa:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.
starostka MČ Bratislava-Rusovce
V Bratislave, dňa 15. 12. 2020
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