Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“)

Základné údaje pre poskytnutie informácie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.indprop.gov.sk
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Ing. Ľubica Gajdošová
+421 48 4300 130
lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Predmet zákazky:

„Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne “

Opis predmetu zákazky:
Špecifikácia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie kompletného dodania a implementácie riešenia digitálnej
telefónnej ústredne pre Úrad priemyselného vlastníctva SR.
Spoločný slovník obstarávania ( CPV kód)
32551200-2 Telefónne ústredne
32522000-8 Telekomunikačné zariadenia
NUTS kód:
SK 032 – Banskobystrický kraj

Technické požiadavky:
1. Požaduje sa pokrytie vysokofrekvenčným signálom s normou DECT budovy so 4-mi podlažiami s
pôdorysným rozmerom 80 x 30 metrov a jeden priestor s rozmermi 25 x 15 metrov mimo pôdorysu
budovy.
2. Požaduje sa 105 prenosných jednotiek s nabíjacím stanicami s minimálne 6 riadkovým 1,8“ farebný
displejom,
3. 5 kusov VoIP online terminálov s možnosťou pripojenia do Call centra,
4. 14 kusov video terminálov,
5. 8 kusov sekretársko-manažérsky terminál MGCP
6. 5 kusov štandardných SIP VoIP terminálov.
7. Všetky zariadenia musia byť napájané zo serverovne s PoE prepínačov, ktoré sú tiež predmetom
tohto zadania.
8. Požaduje sa dokončenie realizácie prác najneskôr do 30 dní od vystavenia záväznej objednávky zo
strany objednávateľa.
Riadiaca platforma:
- mechanicky kompatibilná s 19“ technológiou maximálnej výšky 3U
- operačný systém LINUX
- integrovaný WEB server pre menežment
- integrovaný router
- oddelený interfejs verejného a užívateľského prostredia
- minimálne 4 kanály pre každú bázovú jednotku
- minimálne 60 neblokujúcich kanálov
- minimálne 8 kanálov licencie pre verejný SIP trunk
- minimálne 40 licencií pre VoIP terminály účastníkov so SIP alebo MGCP protokolom
- podpora H323, SIP a MGCP VoIP protokolu
- podpora G711 a G722 kodeku
- vstavaný hlasový IVR servis
- vstavaný CTI server
Práce:
- osadenie servera
- osadenie bázových jednotiek
- zatiahnutie prípojných káblov do bázových jednotiek
- programovanie servera podľa požiadaviek
- programovanie prenosných jednotiek
- programovanie VoIP terminálov
- zapojenie na súčasné pripojenie do telefónnej siete providera
- migrácia súčasných telefónnych čísiel
- likvidácia odpadu
- zaškolenie obsluhy
- zapožičanie 4xBRI karty pre zabezpečenie plynulého prechodu TDM-VoIP
Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Obhliadka : Obhliadka sa uskutoční v termíne od 22.2. do 24.2.2021 do 12,00 hod v budove ÚPV SR .
Záujem o obhliadku nahláste odbornému garantovi za OI. Z každej obhliadky bude vyhotovený záznam,
ktorého obsahom bude najmä identifikácia záujemcov, čas začiatku a konca obhliadky, otázky záujemcov.
Záznam bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.
Odborný garant za OI:
Mgr. Miroslav Blaško, e-mail: miroslav.blasko@indprop.gov.sk, tel.: 048/4300 289

Komunikácia : otázky na vysvetlenie podmienok výzvy zasielajte na e mailovú adresu odborného garanta za
OI v termíne do 24.2.2021 do 13,00 hod. Na tieto otázky bude úrad/garant obratom odpovedať. E mailová
komunikácia ohľadom otázok k podmienkam výzvy bude rovnako súčasťou spisu verejného obstarávania.
Predpokladaná hodnota zákazky:
35 648,00 eur bez DPH
Je určená prieskumom trhu a aritmetickým priemerom cien získaných ponúk za účelom určenia a zvolenia
postupu verejného obstarávania.
Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky na ponuku spojenú s prípravou a predložením ponuky
znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku verejného obstarávateľa.
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH
Platca/neplatca DPH:
1. Ak je záujemca platcom DPH, navrhovanú cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení:
a) Navrhovaná cena v eur bez DPH
b) Sadza DPH v percentách a jej výška v eur
c) Navrhovaná cena s DPH
2. Ak záujemca nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú cenu celkom za celú zákazku a súčasne na
túto skutočnosť v ponuke verejného obstarávateľa upozorní.
Obsah ponuky:
1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH.
2. Doklad o oprávnení poskytovať službu (kópia originálu alebo úradne overenej fotokópie).
3. Čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky zasielať buď elektronicky ( ponuka bude zabezpečená heslom) , alebo doručiť na adresu
ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO – Kompletné dodanie
a implementácia riešenia telefónnej ústredne "
Kontaktná e-mailová adresa: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk
Termín predloženia:
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 26.2.2021 o 10:00 hod.
Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude vystavenie záväznej objednávky.
Oznámenie o výsledku:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná verejný obstarávateľ oznámi výsledok
vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou.
V Banskej Bystrici, 17.2.2021
Ing. Ľubica Gajdošová, v.r.

