Otázky uchádzačov k zverejnenej výzve na verejné obstarávanie
„ Zriadenie prístupu na internet“
Úrad priemyselného vlastníctva SR
1. Vo výzve na predloženie ponúk, v časti Obsah ponuky, verejný obstarávateľ
uvádza, že obsahom ponuky okrem iného má byť súhlas so Zmluvou o
poskytovaní služieb, vyjadrený jej podpisom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
výzvy na predloženie ponúk. Predložená zmluva ale neobsahuje údaje, ktoré sú
podmienkou platnosti zmluvy o poskytovaní verejných služieb v zmysle § 44
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikačných službách. Z
uvedeného nám nie je jasné, či bude uzatvorená ešte ďalšia zmluva, ktorá ale nie
je uvedená v zverejnenej výzve.
Odpoveď:
Áno bude uzatvorená tzv. Špecifikácia služby Internet, ktorá bude neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb
K podpisu Zmluvy o poskytovaní
služby je uchádzač povinný predložiť svoj popis technického riešenia a návrh
časového aj realizačného harmonogramu, ktorý bude tvoriť rovnako prílohu
Zmluvy o poskytovaní služby. Prikladáme uvedenú Špecifikáciu služby Internet,
ktorá bude zverejnená na našej webovej stránke.
2. Vo výzve na predloženie ponúk, časti Ostatné požiadavky, siedmy bod, je
uvedené, že služba pripojenia musí zahŕňať aj kompletnú preregistráciu všetkých
statických verejných P adries vrátane zabezpečenia re konfigurácie všetkých
aktívnych prvkov, ktoré s touto zmenou súvisia.
Otázka: O koľko a aké zariadenia sa jedná? Keďže verejný obstarávateľ uviedol
vo výzve zariadenia v LAN sieti, nie sú tam blokované práva na úpravu iba pre
správcu siete verejného obstarávateľa?
Odpoveď:
Jedná sa o Cisco prepínač a Cisco router, ktoré sú v našej, ale aj cudzej správe.
Obstarávateľ poskytne súčinnosť pri ich re konfigurácii. Obstarávateľ môže
poskytnúť iné zariadenia, ako náhradu pre súčasné. Náklady spojené so
zabezpečením nových, alebo re konfiguráciou súčasných zariadení znáša v plnej
výške uchádzač. Počet statických IP adries je cca 20. Lehota prvého pripojenia v
rozsahu uvedenom v súťažných podmienkach je najneskôr 60 dní od podpisu
zmluvy oboma zmluvnými stranami
Viac informácií poskytne odborný garant.
3. Vo výzve na predloženie ponúk, časti Ostatné požiadavky, tretí bod, je uvedená
požiadavka na krátkodobé zvýšenie kapacity, pričom tu nie je uvedená jej
výška, pravidelnosť
Otázka: Ako často plánuje verejný obstarávateľ zvyšovať kapacitu? Pravi del ne?
Náhodne? Plánovane? Na aké dlhé obdobie? V akej výške?

Odpoveď:
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. Požadovaná kapacita a presná
doba trvania bude oznámená poverenou osobou zo strany uchádzača poverenej
osobe (nám) (nutne uviesť v návrhu zmluvy) najneskôr 3 dni vopred.

V Banskej Bystrici 6.5.2019

