
Gymnázium Jána Papánka 

Vazovova 6, 81107 Bratislava 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

Oddiel I. Verejný obstarávateľ 

Gymnázium Jána Papánka 

IČO: 17337046 

Vazovova 6, 81107 Bratislava 

Kontaktné miesto: Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 81107 Bratislava 

Kontaktná osoba: Daša Jurášková 

Telefón: 02/57789842, 0904638836 

Fax : 02/52497296 

E-mail: juraskova@vazka.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://vazka.sk/ Ďalšie informácie možno 

získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste. 

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste. 

Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste. 

I.2. Druh verejného obstarávateľa 
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
 Organizácia riadená verejným právom 

Oddiel II. Predmet zákazky 

II. Opis 
II.1. Názov zákazky 

 Správa siete a výpočtovej techniky 

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 

Služby 

Hlavné miesto dodania: Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 81107 Bratislava 

 

II.1.3. Stručný opis zákazky 

Predmetom zákazky je údržba počítačového vybavenia (výpočtovej techniky, projekčnej 

techniky, drôtovej a bezdrôtovej počítačovej siete) v priestoroch Gymnázia Jána Papánka, 

Vazovova 6, 81107 Bratislava. Služby pozostávajú z: 



• údržby pracovných staníc, notebookov (ako aj ich periférií) 

o inštalácie softvérového vybavenia podľa požiadaviek 

o reinštalácie a aktualizácie softvéru 

o diagnostiky a výmeny nefunkčného hardvéru 

o v počte neprevyšujúcom 100 pracovných staníc a notebookov 

• zabezpečenia plynulej prevádzky drôtovej (Ethernet) a bezdrôtovej (Wi-Fi) siete 

o monitoringu zabezpečenia siete, serverov a prístupových bodov 

o pravidelnej aktualizácie softvéru serverov a prístupových bodov 

o rekonfigurácie a inštalácie služieb podľa požiadaviek 

� napr. správa používateľských účtov 

o neprevyšujúcej 100 koncových pripojení 

o s najviac 5 servermi (počítačmi poskytujúcimi sieťové služby) 

o s najviac 20 prístupovými bodmi (AP, router, bridge) siete Wi-Fi 

 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota : 6 000,- € 

II.3. Lehota dodania 

Priebežne 

 

Oddiel III. Osobné postavenie, Ekonomické, Finančné a Technické 

informácie III.1. Podmienky účasti 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti. Doklady prostredníctvom, ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona: 

a) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 

službu v súlade s § 26 ods. 2 písm. e) zákona,  

b) čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

v súlade s § 26 ods. 2 písm. f) zákona  

c) doklad o spôsobilosti  

Doklady nesmú byť ku dňu lehoty na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. 

III.1.2. ekonomické a finančné postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti: Nevyžaduje sa 



III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Nevyžaduje sa 

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská : Nie 

Oddiel IV. Postup 

 

IV.1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk IV.1.1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Voľba : najnižšia cena 

 

IV.1.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 

Dátum a čas: 20.12.2013 10:00 

 

IV.1.3. Lehota na predkladanie ponúk 

Dátum a čas: 20.12.2013 10:00 

 

IV.1.4. Podmienky otvárania ponúk 

Dátum a čas: 20.12.2013 13:00 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Neverejné, bez účasti uchádzačov 

 

Oddiel V. Doplňujúce informácie 

V.1. Zákazka sa týka projektu (programu financovaného z fondov EÚ) 

Nie 

 

V.2. Dátum odoslania výzvy 

12.12.2013 


