
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
Odbor ochrany objektov

Špitálska 14,812 28 Bratislava

KRP-OOO-590/20tl Bratislava 09.11.20 II

Vec V)lzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Pracovnej zostavy pultu
centralizovanej ochr'any" pre Krajské l"iaditel'stvo Policajného zboru v Bratislave".

V súlade s § t02 zákona Č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na dodanie
tovaru "Nákup pracovnej zostavy pultu centralizovanej ochrany pre Krajské
riaditel'stvo Policajného zboru v Bratislave".
Na výber dodávatel'a je použitý postup zákazka s nízkou hodnotou.

1) Popis predmetu zákazky:
Procesor':
Počet procesorov:
Čipová sada:
Dostupné rozsirenie procesora:
Pamäťové sloty:
Pamäť:
Rozširujúce sloty:

Intel® Xeon® Processor E5504 Quad-Core
Lprocessor
lntel® 5500 Chipset
na 2x quad CPU
12 DfMM slots
8GB DDR3 Unbuffered (UDIMM) ECC
Ix Slot: 32b32bit133MHz pcr 3.3V Slot;
3x Slot : x8 PCl-Express Slot (Gen 1 x4 link
Ix Slot : x 16 PO-Express Slot (Gen 2 x L6 link)

Embedded HP NC 107i PCI Express Gigabit Server AdapterSieťový ovládač:
Jednotka HDD
2x 250 GB Mirrored
3x 500 GB RAID
Up to 8 SAS/SATA
Typ napájania:
Radič ukladacieho zariadenia:
O, l, I O)
Softvér na spravovanie: l-lP ProLiant Onboard Administrátor (powered by the HP Integrated
Lights-Out 100i Baseboard Management Controller) with optional LO 100i Advanced
Licenses for Virtual KVM and Virtual Media; Embedded [PMl standard reporting; Easy Set-
up CD and [SO Image Web downloads; Array Configuration Utility (ACU); Array
Diagnostics Utility (ADU); HP Insight Diagnostics; HP Insight Management Agents and
Insight Management Providers for Systems Insight Manager (SIM) Integration

One 460W Non-Redundant Power Supply, Non-hot plug
HP Smart Array B IIOi SATA RAlD Controller (RAlD



Typ optickej jednotky:
Vel'kost' (plná konfigurácia):
Záruka 3 roky on Site
3x Serial Card PCle 2x RS232
MS Windows Server 2008 R2 Standard Edition Reseller Option Kit, P x23 23" LEO
J920xl080 1000:1 Sms 2S0cd DVI čierny
HP G3 TI000 Intl UPS

SATA DVD-RW
SU

ktorý sa využívajú v budovách a zariadeniach v správe KR PZ v Bratislave.

Miestom dodania tovaru : sklad materiálu KR PZ v Bratislave - Špitalská 14,812 28
Bratislava.

Ponuku je možné predložiť iba na celý predmet zákazky (t. z. oceniť všetky tovarové položky
uvedené v tabuľke, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy). V prípade že táto požiadavka nebude zo
strany uchádzača splnená nebude jeho ponuka hodnotená.

2) Kontaktná adresa a spôsob predloženie ponuky:
Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Bratislave
Špitálska 14, 812 28 Br·atislava.
Ponuku (podpísanú zástupcom predkladateľa) spracuj te v písomnej forme a pošlite
v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka - Neotvárat'" KRP-OOO-313-002/20 II na
uvedenú kontaktnú adresu poštou alebo doručte osobne na podateľňu Krajského riaditeľstva
PZ v Bratislave v lehote na predloženie ponúk. Súčasťou ponuky musia byť požadované
doklady. (V prípade, že ponuka nebude doručená v lehote na predloženie ponuky nebude
hodnotená).

3) Požadované doklady:
Spolu s ponukou je potrebné doložiť fotokópiu Výpisu z obchodného registra resp.
Živnostenského listu, v ktorom má predkladatel' ponuky zapísanú požadovanú službu,
doklad potvrdzujúcu zhodu tovaru - výrobku, ISO normy, doklad o kvalitatívnych,
bezpečnostných alebo hygienických parametroch výrobku a pod.
(V prípade, že doručená ponuka nebude obsahovať požadovaný doklad nebude hodnotená.)

4) Lehota na predloženie ponúk:
22.11.2011 do 12:00 hod.

5) Hodnotiace k"ité"ium je najnižšia cena v EUR s DPH.
Cena za dodávku tovaru za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Ako úspešná bude
vyhodnotená ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.
Uvedené jednotkové ceny musia obsahovať všetky náklady spojené s dodaním tovaru v
mieste dodania tovaru podľa bodu l tejto výzvy.

6) Jazyk ponuky
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku.



7) Doplňujúce informácie.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
vyčlenených na tento účel. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. Úhrada za dodaný
predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po dodaní
predmetu zákazky na základe objednávok. Nákup tovaru u dodávateľa, ktorého ponuka bude
vyhodnotená (na základe hodnotiaceho kritéria) ako víťazná bude realizovaná formou
objednávky v priebehu kalendárneho roka. Uvedené jednotkové ceny v ponuke budú
platné do konca roka 20 ll.

V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky.
Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou vo forme podl'a prílohy č. 1 tejto
výzvy.

Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Vypracoval: npor. Bc. Dáša Cseriová
Tel:. 09610/28 510
Fax:. 09610/28 509

Priloha

kpt. JUDr. chard Lábsky
Riaditel'

Odboru ochrany objektov
Krajského riaditel'stva PZ v Bratislave



Príloha k výzve KRP-OOO-59012011 na predloženie cenovej ponuky,

Materiál M.j. Cena bez Predp. ročný Cena v € bez DPH.
DPH odber
za m. J.

I Pracovná zostava pultu ks 2
centralizovanej ochrany

CELKOM bez DPH €
CELKOM s DPH €

Podpis a pečiatka zástupcu firmy:


