
 

Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Štátna školská inšpekcia 

Sídlo:   Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 

IČO:   31797857 

Telefón:                         +421 2 654 118 86 

Fax:                               +421 2 654 118 84 

Kontaktná osoba:        Ing. Tomáš Elexhauser 

e-mail:                           Tomas.Elexhauser@ssiba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Vstupná analýza, vytvorenie aktívnej mapy siete, migrácia 

a proaktívny monitoring serverov.  

3. Opis predmetu zákazky:  Predmetom zákazky je servis serverov  pre verejného 

obstarávateľa pozostávajúceho zo zabezpečenia: 

                                   počet hodín 

3.1 Vstupnej analýzy     16 (jednorázovo)  

3.2 Vytvorenia aktívnej mapy siete   30 (jednorázovo) 

3.3 Migrácie serverov       24 (v prípade požiadavky) 

3.4 Konzultačné služby z oblasti predmetu obstarávania 10 (v prípade požiadavky) 

             3.5 Proaktívneho monitoringu serverov/mesiac 10 (za mesiac).  

Komunikačná štruktúra verejného obstarávateľa je uvedená v prílohe tohto zadania. 

Práce hore uvedené v bode 3.1 – 3.2 je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Práce hore uvedené v bode 3.3  a 3.4 sa budú realizovať iba v prípade potreby obstarávateľa 

a na základe jeho objednávky.  

 

Práce uvedené v bode 3.5 sa budú vykonávať priebežne. 

 

Lehota poskytnutia predmetu zákazky: 24 mesiacov. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  13 500,00  € bez DPH. 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky  vrátane 

DPH 

Popis práce Počet 
hodín 

Cena bez DPH za 
JM 

Cena bez DPH za 
požadované 
množstvo hodín 

Cena vrátane 
DPH za 
požadované 
množstvo hodín 

Vstupná analýza  16    

Vytvorenie 
aktívnej mapy 
siete 

30    

Migrácie serverov 24    

Konzultačné 
služby 

10    

Proaktívny 
monitoring 
serverov 

240    

Cena predmetu 
zákazky celkom 
vrátane DPH 

    

V jednotkových cenách musia byť zahrnuté aj dopravné náklady. 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  



6.1 Fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom 

zákazky. 

             6.2 Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za 

predchádzajúce tri roky doplnenými  potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, 

lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom: 

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia podľa §9a ods. 2 

zákona, resp. v   nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona dokladom je odberateľom potvrdená 

referencia obsahujúca údaje podľa § 9a ods.2písm.a),b),c),d) a g) zákona; 

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí 

odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača 

alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný 

vzťah, na základe ktorého boli dodané. 

 Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, 

ktoré sa rátajú spätne od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v rámci tohto zadávania zákazky.           

Odôvodnenie:  V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný 

obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a 

potrebu jej zahrnutia nasledovne:  

Verejný obstarávateľ podmienky účasti podľa §28 zákona zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu 

zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými poskytovateľmi. 

Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či 

uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení 

a schopní ho plniť. 

7. Miesto a lehota na predloženie ponúk:         Štátna školská inšpekcia 

                                                                        Odbor ekonomický   

                                                                        Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 
                                      do 18.11.2015   do 09.00 hod,  faxom , mailom   alebo   poštou.  
Obsahom ponuky bude: 
- návrh zmluvy, ktorý musí byť v súlade so zadaním tejto zákazky 
- návrh na plnenie kritéria  

- podmienky účasti. 

8. Miesto poskytnutia služby:  Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava. 

9. Ďalšie informácie:  

Ceny  musia byť stanovené v eurách v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Do jednotkových cien predmetu 
zákazky musia byť zahrnuté aj dopravné náklady na miesto poskytnutia služby. 

Uchádzač nebude oprávnený požadovať inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si 
opomenul započítať do ceny práce. Pri tvorbe cien musí uchádzač zohľadňovať ich 
primeranosť na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranej miery zisku.  
DPH bude účtovaná podľa všeobecne platných právnych predpisov platných v čase 
fakturácie.  
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny.  
Cenu je potrebné uvádzať v zložení:  DPH, výšku DPH a cenu za celý predmet zákazky v 
eurách vrátane DPH.  
Prílohou každej riadne vystavenej faktúry bude zmluva verejného obstarávateľa, obojstranne 
potvrdený zákazkový list a preberací protokol potvrdený poverenou osobou objednávateľa.  
Úhrada za plnenie bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet 
poskytovateľa služieb uvedený v záhlaví zmluvy.  
Ponúknuté jednotkové ceny budú počas celej doby platnosti zmluvy pevné a nemenné.  

  Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 
      Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, verejný obstarávateľ vráti 
faktúru uchádzačovi na doplnenie a lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho 
doručenia.  Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 


