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Č.p.: AOMVSR-2-1-5/2018        

Počet listov: 4 

Počet príloh: 1/2 

 

 

VÝZVA 

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

(Zákazka na poskytnutie služby podľa §117 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom  obstarávaní 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Úradný názov: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., 

Poštová adresa: Sklabinská 20 

Mesto/obec: Bratislava, Slovenská republika  

PSČ: 831 06 

IČO: 44 855 206 

Internetová adresa: www.aomvsr.sk 

 

2. Predmet zákazky: 
Správa počítačovej siete 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 32412120-1, 30213000-5, 32400000-7 

 

Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie správy počítačovej siete, 

serverov, intranetu, pomoc pri používaní DMS CZ/SK a príslušných aplikácií, správa 

a konfigurácia virtuálneho prostredia, zapojenie a inštalácia HW a SW, konfigurácie a správa siete 

CISCO, správa kamerových systémov a pod. pre jednotlivé pracoviská objednávateľa 

Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR, a.s., Bratislava, podľa špecifikácie 

a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis 

predmetu zákazky. 

                   

3. Druh a množstvo:  

Výber nezávislého spoločnosti na zabezpečenie správy počítačovej siete verejného obstarávateľa 

pre roky 2018 a 2019. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť predpokladaný rozsah služby v závislosti od 

ceny ponúknutých služieb úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky maximálne do výšky 

predpokladanej hodnoty zákazky.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 50 000,00 Eur bez DPH     

 

4. Typ zmluvy: rámcová dohoda 

 

5. Miesto poskytnutia služby:  

a) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Sklabinská 20,831 06 Bratislava 

b) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Priemyselná 2. 949 01 Nitra 
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c) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Mičinska cesta 21, 974 86 Banská Bystrica 

d) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Bytčianska 112, 010 03 Žilina 

e) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Priemyselná 1, 040 01 Košice 

f) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Kúty 1/A, 080 01 Prešov 

 

6. Termín:  

Dátum začatia: 07.02.2018 - dátum ukončenia: 31.12.2019 

 

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 24.01.2018 o 09:00 hod.  

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa : 

poštou: Automobilové opravovne MV SR a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 

pri osobnom styku: Automobilové opravovne MV SR a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, 

pondelok až piatok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., kontaktná osoba: Ing. 

Ľubomír Války. 

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý 

a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:  

- adresu verejného obstarávateľa,  

- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania), 

- označenie „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ 

- označenie heslom pre daný návrh:  „Správa počítačovej siete“ 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená 

neotvorená. 

 

8. Vyhodnotenie ponúk:  

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie 

ponúk.   

 

9. Podmienky účasti:   
Uchádzači predložia nasledovné doklady:  

9.1 Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, v ktorom musí byť zapísaný predmet 

podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť: 

9.1.1 aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá 

fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ) 

9.1.2 aktuálny výpis z obchodného registra ( predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická 

osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) 

9.1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 

9.2 Kópiu (kópie) dokladov: 

 certifikát v oblasti zabezpečenia kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti správy počítačových 

sieti, alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre 

uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie 

príslušného certifikátu, 

 licencia na prevádzkovanie technickej služby , 

 oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení elektrických  

 

10. Obsah ponuky: 

Uchádzači predložia nasledovné doklady:  

10.1 Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 9.1. a 9.2 tejto výzvy, 

10.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa „vzor cenovej ponuky“ Ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH 

upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný 

obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná 
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štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom 

prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plno 

mocenstva).  

Vzor cenovej ponuky 

 
P. 

č. 

Názov služby Merná 

jednotka 

Predpokladaný 

počet 

hodín/mesiacov 

Jednotková 

cena v Euro 

bez DPH 

Jednotková 

cena v Euro 

s DPH 

Cena v Euro s 

DPH 

A B C D E F G = (D*F) 

1. 
IT Outsorcing* – správa siete 

(mesačný paušál) – 60 hodín 

mesiac 
    

2. 
Pomoc pri správe DMS 1 osoba/1 

hodina 
    

3. 
IT Outsorcing – správa siete (mimo 

mesačný paušál) 

1 osoba/1 

hodina 
    

4. 
Servisná podpora webového portálu 

www.aomvsr.sk 

1 osoba/1 

hodina 
    

5. Poskytovanie housingu mesiac     

6. Help desk mesiac     

Celková cena spolu  

„*“ podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 

 

.......................................................... 

podpis štatutárneho zástupcu  

   

 

11. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny v Eur s DPH.  

 

12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky: ´ 

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky zmluvu na predmet 

zákazky s jedným úspešným uchádzačom podľa ustanovenia § 2 ods. 5, písm. g) zákona o 

verejnom obstarávaní, podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 269 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom 

poskytnutí služby v mieste plnenia. Splatnosť faktúry bude do 60 dní odo dňa jej doručenia 

zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude 

poskytovať.    

 

13. Ďalšie informácie  

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať 

úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle 

bodu 9.1. a 9.2. tejto výzvy.    
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem dokladov 
predložených v českom jazyku.  

 

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa §117 zákona o 

verejnom obstarávaní, ak 

- nebola predložená žiadna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy, 
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa 

§117 zákona o verejnom obstarávaní,  ak 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 

- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa. 

 

 

V Bratislave, dňa 18.01.2018 

 

 

           Ing. Peter Mitura 

         generálny riaditeľ a  

                            predseda predstavenstva  
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Príloha č.1 k Výzve na 

predloženie cenovej 

ponuky 

 

Opis predmetu zákazky 

 

1. Vykonávanie činnosti zameranej na - na zabezpečenie správy počítačovej siete, serverov, 

intranetu, pomoc pri používaní DMS CZ/SK a príslušných aplikácií, správa a konfigurácia 

virtuálneho prostredia, zapojenie a inštalácia HW a SW, konfigurácie a správa siete CISCO, 

správa kamerových systémov a pod. pre jednotlivé pracoviská objednávateľa Automobilových 

opravovní Ministerstva vnútra SR, a.s., . 

2. Predpokladaná činnosť: 

A) IT Outsorcing – správa siete: 
a) správa centrálnych serverov: 

 Exchange server – aplikačný server  
 DMS server - aplikačný server DMS  
 Terminál server aplikačný server pre terminálový prístup 
 AD server – doménový server 
 Sharing server – server pre zdieľanie dát 
 Intranet server – aplikačný server intranetu 
 BTAC server  
 SAP server – aplikačný server SAP 
 ERA server – aplikačný server pre správu antivírového systému 
 Správa lokálnych serverov v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove 
 Lokálne DMS servery, AD site servery, servery pre zdieľanie lokálnych dát 
 Konfigurácia a správa virtuálizačného prostredia 
 Profilaktika, diagnostika a poradenstvo 
 HW – servery, pracovné stanice, tlačiarne, skenery, čítačky čiarových kódov, aktívne 

sieťové prvky a podobne 
 zapojenie a inštalácia HW a SW 
 správa lokálnych sieti LAN - v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach 

a Prešove 
b) správa jednotlivých sieti LAN zahŕňa: 

- konfigurácia a správa aktívnych sieťových prvkov – smerovače, rozbočovače, Access 
pointy a pod. 

- konfigurácia a správa služieb LAN – DHCP, DNS, WiFi, QoS, monitoring, logovanie 
- konfigurácia a správa zariadení CISCO 

c) Zálohovanie a aktualizácie zariadení a systémov 
d) Správa smerovania do sieti Škoda, Porsche 
e) Správa MPLS siete BCN – konfigurácia a správa L2 siete, konfigurácia a správa CISCO 

smerovačov 
f) Riešenie bežných užívateľských problémov (nefunkčná tlačiareň, zabudnuté heslo, nesprávne 

zobrazenie portálu, odpojený monitor a pod.) 
g) Správa užívateľov, prístupov do jednotlivých systémov a aplikácií 
h) Správa užívateľských oprávnení 
 
B)  Pomoc pri správe DMS CZ/SK a príslušných aplikácií (B2B portál, ElsaPro, ElsaWin, Saga2, 

Etka, ODIS, VAS, import kmeňových dát DMS, Škofit, EDOS, prepojenie medzi jednotlivými 

systémami) – správa užívateľov a prístupov do jednotlivých systémov. 

 

C)  IT Outsorcing – správa siete (mimo mesačného paušálu) – správa siete mimo činností 

uvedených v bode A), požiadavky neštandardného charakteru – riešenie formou ponuky 

a objednávky. 

 

D)  Servisná podpora webového portálu (www.aomvsr.sk) – správa, údržba, dopĺňanie, 

rozširovanie a prispôsobovanie webového systému na základe požiadaviek. 

 

http://www.aomvsr.sk/
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E)  Poskytovanie housingu s plnou podporou virtuálnych riešení (1 server) – správa a údržba 

virtuálneho serveru v datacentre v prípade zlyhania lokálnej siete – údržba , správa a príslušné 

poplatky zahrnuté (verejné ip adresa, redundantná konektivita, redundantné napájanie), dopĺňanie. 

 

F)  Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: 

o objednané služby verejným obstarávateľom uchádzač zabezpečí službu najneskôr do 24 hodín 

od záväznej objednávky  

o pri kritických chybách uchádzač zabezpečí službu najneskôr do 60 minút od záväznej 

objednávky 

o verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač zabezpečil službu „fyzickou osobou“ v každom 

servisnom stredisku, ktoré sú uvedené v bode 3. tohto opisu, najneskôr do 60 minút od záväznej 

objednávky 

o uchádzač zabezpečí minimálne 1 krát za rok fyzicky periodickú prehliadku elektronických 

zariadení (tlačiarni, PC, serverov, siete) – opravy, údržbu a vyčistenie 

o Housing  

o Hepl desk – zavedenie a poskytnutie uvedenej služby zdarma 

o Správa kamerových systémov 

 

3. Miesto poskytnutia služby:  
a) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Sklabinská 20,831 06 Bratislava 

b) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Priemyselná 2, 949 01 Nitra 

c) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Mičinska cesta 21, 974 86 Banská Bystrica 

d) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Bytčianska 112, 010 03 Žilina 

e) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Priemyselná 1, 040 01 Košice 

f) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Kúty 1/A, 080 01 Prešov 

 

4. Lehota zahájenia a ukončenia poskytovania služby: 

Zahájenie:   07.02.2018 

Ukončenie   31.12.2019 

Poskytovateľ pre preberaní resp. pri odovzdávaní „správy siete“ vykoná protokolárne prevzatie 

resp. odovzdanie „siete, serverov, zariadení a pod.“ fyzicky za každú prevádzku samostatne 

a o prevzatí resp. odovzdaní spíše protokol, ktorý bude podpísaný oboma stranami. 

 

5. Fakturácia: 

5.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5.2 Objednávateľ požaduje lehotu splatnosti faktúry 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia 

faktúry objednávateľovi. 

5.3 Hodinová sadzba – uvedená v cenníku budú kalkulované za každý začatý fakturovaný časový 

úsek, ktorým je 15 minút (za 1 až 15 minút jednu štvrtinu príslušnej hodinovej sadzby). 

 

6. Osoby zodpovedné za komunikáciu – prílohou rámcovej dohody bude zoznam osôb, ktoré 

budú zodpovedné za komunikáciu s poskytovateľo resp. môžu vystaviť objednávku na 

poskytnutie služieb.  

 

 

 


