
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

           V Bratislave 11.10.2017

           HOMJ/9942/2017

Vec

Zadanie zákazky ,,Zabezpečenie WiFi pripojenia pre Voľnočasový priestor JAMA,, zákazka

s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v  zmysle  § 7 ods.  1  písm. b)  Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 1800347007/5600

Kontaktná osoba: Ing. arch. Alena
Jánošíková

02/49 253 237

2. Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby
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3. Opis  predmetu zákazky:

         Predmetom zákazky je zabezpečenie WiFi pripojenia pre Voľnočasový priestor Jama. Prepojenie

         na sieť je zabezpečené v technickej miestnosti servisného objektu. V tejto miestnosti budú

         umiestnené zariadenia ( podľa bodu 2. ) vrátane 1 ks prístupového bodu. Dátové pripojenie je

         potrebné zdieľať pre kamerový systém a závlahový systém čo je zahrnuté v cene diela. Druhý a tretí

         prístupový bod bude umiestnený v priestore pod premostením cyklistického oválu, zariadenie je

         možné umiestniť v suchom prostredí s vplyvmi exteriérových teplôt ( zariadenie je potrebné chrániť

         pred vandalizmom ). Zariadenie potrebné vybrať s ohľadom na pripojenia zvýšeného počtu

         užívateľov na verejnom priestranstve.

Špecifikácia predmetu zákazky:

1. AP NWA-5123-AC, Standalone or Controller AP 802.11 ac Wireless Access Point, 2x2 Dual band

& Dual rádio. (1200 Mbps) - 3 kusy.

2. Firewall/controller USG 210 UTM Security UTM solution: Firewall, VPN: 200x 1PSec/ 50 x SSL (

10 default ), 4 x 1Gbps ( 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN), 2 x USB, 1 x OPT, Wireless Controller for up

to 18 (2 default ) NWA3000-N/5000-N series of APs, licencia na jeden rok pre IDP. Hotspot pre

užívateľov - 1 kus.

3. Kabeláž do vzdialenosti 120m vrátane výkopov chráničiek a iného potrebného materiálu zo

servisnej miestnosti na premostenie cyklistického oválu. ( potrebná obhliadka ).

4. POE Switch 1 GB – 1 ks.

5. Inštalačný materiál vrátane konzol uchytení a uzamykateľnej skrinky.

6. Montáž a konfigurácia.

7. Starostlivosť a funkcionalitu nastavení, dohľad nad funkcionalitou hotspotu 1 rok.

8. Predloženie ponúk dátového pripojenia. Zabezpečenie pripojenia s dodávateľom internetového

pripojenia vrátane zabezpečenia zmluvy pre BANM.

9. Mesačne report, zmeny v konfigurácií a vyťaženia bezdrôtového pásma, vrátane dodania

informácií o evidencií na vyžiadanie. Cena zahŕňa zostavenie prístupového formulára

a aktualizáciu podľa požiadaviek BANM. Bezpečnostný projekt na dobu 1 rok. Položka č.9.

nemusí byť objednaná spolu s celou zákazkou.
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 4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 885,00 €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,WIFI - JAMA,,

            Kontaktná osoba: Ing. arch. Alena Jánošiková

            Termín obhliadky: po dohode s Ing. arch. Alenou Jánošíkovou ohlásené emailom

                                         na adrese: alena.janosikova@banm.sk, (02/49 253 237)

Miesto obhliadky: dohodnuté emailom

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 20.10.2017 do 09:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.04.2018 a

                                             pre bod č. 7. lehota viazanosti do 31.10.2019

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva

(dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia

služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa  poskytnutia

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: MÚ MČ Bratislava Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava

Lehota plnenia: podľa objednávky

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

· opis predmetu zákazky

· fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky
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10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


