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 484300130
lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Predmet zákazky:

„Zriadenie pripojenia do verejnej dátovej siete Internet pre Úrad priemyselného vlastníctva SR“

Opis predmetu zákazky
Zriadenie pripojenia do verejnej dátovej siete Internet pre Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len
„ÚPV SR“).
Adresa poskytovania služieb
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Požiadavky na technické riešenie VPS
Pripojenie do Internetu s požadovanou prenosovou rýchlosťou minimálne 80/80 Mbit/s .
Statické verejné IP adresy v počte minimálne 20 kusov.
Ostatné požiadavky
• Pripojenie je možné realizovať výhradne prostredníctvom optického prenosového média .

•

Prístupová kapacita primárneho pripojenia musí byť symetrická a minimálna požadovaná kapacita
je 80 Mbit/s. Pre pripojenie do siete Internet musí byť v primárnom pripojení rezervovaná kapacita
minimálne 80 Mbit/s.

•

Pripojenie musí umožniť navýšenie prístupovej kapacity minimálne na hodnotu 500 Mbit/s bez
potreby zmeny hardvéru prístupovej platformy výlučne zmenou konfigurácie prístupovej platformy
bez prerušenia prevádzky, resp. s minimálnym prerušením prevádzky v rámci tolerovanej doby
nedostupnosti služby. Táto funkcionalita navýšenia primárneho pripojenia je potrebná z dôvodu
realizácie projektu virtualizácie a postupného využívania cloudových riešení v súčasnosti a v
nasledujúcom období, pričom je teraz ťažké presne zadefinovať nárast potrieb pre činnosti, ktoré
budú realizované v nasledujúcich rokoch. Krátkodobým navýšením kapacity primárneho pripojenia
sa rozumie navýšenie v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00, pričom súhrnný čas navýšenia za
jeden koncový bod nepresiahne 10 hodín mesačne.

•

Každý použitý typ prístupu musí garantovať poskytnutie rýchlostí v požadovanom rozsahu a nesmie
byť obmedzený zdieľaním prenosovej kapacity s inými užívateľmi.

•

Prístup do siete Internet bude ukončený na optickom rozhraní 1000 Mbit/s.

•

Služba pripojenia musí zahŕňať aj dodávku a správu CE smerovača, ktorého parametre odpovedajú
vyššie uvedeným údajom.

•

Služba prístupu do siete Internet bude ukončená smerovačom vhodnej výkonnostnej kategórie
minimálne Cisco, prípadne ekvivalentným zariadením.

•

Služba pripojenia musí zahŕňať aj kompletnú preregistráciu všetkých statických verejných IP adries
vrátane zabezpečenia re konfigurácie všetkých aktívnych prvkov, ktoré s touto zmenou súvisia.

Poskytované služby
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť poskytovanie nasledujúcich komunikačných služieb:
•
•
•

Bezpečný centrálny prístup do verejnej siete Internet;
Prenos a distribúcia multimediálnych streamov (video / hlas / data);
Centrálny monitoring a dohladovanie prenosových trás cez webové rozhranie.

Doba plnenia je 48 mesiacov.
Garancia kvality poskytovaných služieb (Service Level Agreement)
Garantovaná kvalita poskytovaných služieb stanovuje hodnoty nasledovných kvalitatívnych parametrov:
•
Dostupnosť služby pre daný prípojný bod účastníka je definovaná ako možnosť výmeny IP
paketov medzi smerovačom na LAN sieti účastníka a sieťou poskytovateľa. Poskytovateľ sa
zaväzuje zabezpečiť dostupnosť komunikačnej infraštruktúry 24 hodín denne, 7 dní v týždni a
365/366 dní v roku.

Monitoring
•
Pre potreby prevádzky a údržby, za účelom včasnej a korektnej identifikácie Poruchy
prenosových trás, telekomunikačných zariadení a príslušenstiev, sa poskytovateľ zaväzuje
zabezpečiť pre účastníka nepretržité monitorovanie a dohladovanie prenosových trás a to 24
hodín denne, 7 dní v týždni a 365/366 dní v roku.
•
Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť monitorovanie technických a kvalitatívnych
parametrov prenosovej trasy so zabezpečením identifikácie nesúladu týchto parametrov s ich
garantovanými alebo odporúčanými hodnotami s následnou možnosťou určiť príčinnú podstatu
ich degradácie.
Uchádzač musí splniť nasledujúce minimálne požadované parametre SLA:
• Dostupnosť služby pre koncový bod ÚPV SR minimálne v hodnote 99,97%.
• Uchádzač uvedie garantovanú dobu zriadenia služby v dňoch od termínu podpisu zmluvy.
Maximálna hodnota požadovaná verejným obstarávateľom je 60 dní od podpisu zmluvy.
• Uchádzač uvedie maximálnu sumárnu dobu plánovanej ročnej údržby.
Popis technického riešenia
Uchádzač predloží popis technického riešenia, ktorého súčasťou budú minimálne nasledujúce oblasti:
• Základný popis filozofie navrhovaného riešenia;
• Logická schéma pripojenia do siete Internet;
• Popis ponúkaného SLA;
• Popis monitoringu.
Návrh harmonogramu implementácie
Uchádzač predloží návrh časového realizačného harmonogramu pre implementáciu technologických
platforiem pre zriadenie pripojenia do siete Internet, ktorého posledným míľnikom bude pripravenosť na
poskytovanie služby. Návrh časového harmonogramu bude špecifikovaný trvaním jednotlivých aktivít
v dňoch. Termínovanie časového realizačného harmonogramu bude naviazané na termín podpisu zmluvy.
Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Odborný garant:
Mgr. Miroslav Blaško, miroslav.blasko@indprop.gov.sk, 0905 892 271, 048/4300289
Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Predpokladaná hodnota zákazky:
31 440,00 EUR bez DPH
Doba trvania zmluvy:
48 mesiacov
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH
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.

4.

Súhlas so Zmluvou o poskytovaní služieb , vyjadrený jej podpisom , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
výzvy na predloženie ponúk

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky zasielať buď elektronicky zaheslované, alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974
04 Banská Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO – Zriadenie pripojenia do verejnej dátovej siete
Internet pre Úrad priemyselného vlastníctva SR"
Kontaktná e-mailová adresa: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 13.mája o 13:00 hod.

Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude podpis Zmluvy o poskytovaní služby.

V Banskej Bystrici, 24.apríla 2019

Ing. Ľubica Gajdošová v.r.

