
V. Zmluvné podmienky

Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201527833

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

ZYXEL UAG2100 unifikovaná prístupová brána s Wifi alebo ekvivalentNázov:

prístupová brána s WIFI, brána,

72710000-0 - Služby pre lokálne siete LAN; 72720000-3 - Služby pre siete typu WAN;

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 72700000-7 - Služby pre

počítačové siete

CPV:

SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych

služieb okrem prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Prístupová brána podporuje 100 súbežných prihlásení  v základnom prevedení a 200 v prihlásení po uprgratovaní

licencie.

•

Správa šírky pásma, umožňuje vynúťiť rovnomerné zdielanie šírky pásma pre užívateľov a umožňovať

nastavovanie prístupových mien a hesiel jednotlivým užívateľom a skupinám a ich manažovanie prístupov z

hľadiska času, rýchlosti a objemu dát.

•

Napájanie 220 V alebo adaptér.•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

1ksZYXEL UAG2100 unifikovaná prístupová brána s WIFI

48mesiaceZáruka

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Wifi routerDruh zariadenia

802.11n / 300Mbi /Technológia Wifi

2,4 GHz a 5 GHzPásmo Wifi

Gigabit EthernetLAN

ánoOdnímateľné antény

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Spatnosť faktúry 30 dní

Požaduje sa predloženie dokumentácie, manuálu

V balení na pripojenie 220 V

UpresnenieNázov
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V. Zmluvné podmienky

Obec:

Okres:

Kraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

kus

1,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

23.10.2015 16:06:00 - 28.10.2015 16:06:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 600,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

Neuplatňuje sa

4.7    Druh osobitných ustanovení OPET:

VI. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

100

Cena s DPH

Váha:

Hodnotiace kritérium:

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 13.10.2015 16:04:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 7.10.2015 16:09:38
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