VÝZVA
na predloženie ponuky
zákazka s nízkou hodnotou
(podľa ustanovenia § 114 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).

Identifikácia verejného obstarávateľa

1.

Názov organizácie: Obec Beniakovce
Sídlo organizácie: Beniakovce 44, 044 42
IČO: 00691224
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno priezvisko: Ing.Jana Pančišinová
055/6950183, 0910 950 183
055/7298204
e-mail: obecbeniakovce@centrum.sk, Č.j.:203/2016

2.

Predmet zákazky

Opis predmetu zákazky VoIP pre lokalitu Kmeťova 1545/20, Košice:
Hlasová služba pevných telefónnych liniek pripojených cez existujúcu pobočkovú
ústredňu na báze VoIP.
•
•
•
•
•
•
•

Počet hlasových kanálov: 2
Rozhranie PBX: 1x ISDN BRI
Predvoľba DDI 10
Tarify pre volania
Zachovanie tf. čísiel
ISDN VoIP prevodník pre 1x ISDN BRI
technológia: preferencia pripojenia existujúcej PBX do verejnej tf. siete
prostredníctvom ISDN BRI VoIP prevodníka, pripojenie VoIP ISDN BRI
prevodníka cez internetové pripojenie kt. je rovnako predmetom verejného
obstarávania, internetové pripojenie bude využívané aj pre účely VoIP,

Doba plnenia je 24 mesiacov a súčasťou plnenia je aj poskytnutie koncového zariadenia
CISCO 8xx prípadne jeho ekvivalentu pre manažment VoIP služby.
Opis predmetu zákazky pripojenie do internetu pre lokalitu Kmeťova 1545/20, Košice:
Časovo neobmedzené pripojenie účastníka do internetu s obmedzením maximálnej rýchlosti
pripojenia s týmito parametrami:
• minimálna rýchlosť download: 10 Mbit (preferovaná 10 Mbit)
• minimálna rýchlosť upload: 1 Mbit (preferovaná 1 Mbit)
• 1 x pevná IP adresa
• bez FUP
• router
• technológia: preferencia optického resp. metalického VDSL pripojenia príp. inej technológie
na báze licencovaného rádiového spoja FWA pri dodržaní stanovenej kvality služby a
parametrov SLA
Doba plnenia je 24 mesiacov a súčasťou plnenia je aj poskytnutie koncového zariadenia.
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Podrobná špecifikácia pripojenia koncového bodu je uvedená v nasledujúcom popise:
Služba prístupu do siete Internet bude ukončená smerovačom vhodnej výkonnostnej
kategórie, prípadne ekvivalentným zariadením.
Každý použitý typ prístupu musí garantovať poskytnutie rýchlostí v požadovanom
rozsahu a nesmie byť obmedzený prenesenými dátami.
Služba pripojenia musí zahŕňať aj dodávku a správu CE smerovača, ktorého parametre
odpovedajú vyššie uvedeným údajom.
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);
•
Integrácia interných hlasových komunikačných služieb do verejnej siete
Internet;
•
Prepojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie komplexných hlasových
komunikačných služieb
Garancia kvality poskytovaných služieb (Service Level Agreement)
Garantovaná kvalita poskytovaných služieb stanovuje hodnoty nasledovných kvalitatívnych
parametrov:
• Požadujeme zabezpečiť dostupnosť komunikačnej infraštruktúry 24 hodín denne, 7 dní v
týždni a 365 dní v roku.
Monitoring
• Pre potreby prevádzky a údržby, za účelom včasnej a korektnej identifikácie poruchy
prenosových trás, telekomunikačných zariadení a príslušenstiev, požadujeme zabezpečiť pre
účastníka nepretržité monitorovanie a dohľadovanie prenosových trás a to 24 hodín denne, 7
dní v týždni a 365 dní v roku.
• Požadujeme zabezpečenie monitorovania 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.
Požadované minimálne parametre kvality poskytovaných služieb:
Prevádzka dohľadového centra 24h/ 365 dní
Zákaznícka podpora- priama 24h/ 365 dní
2. Dôvod obstarania:
- zabezpečenie výhodnejších cien.
3. Množstvo a predmet obstarania :
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Opis predmetu zákazky VoIP pre lokalitu Kmeťova 1545/20, Košice:
Hlasová služba pevných telefónnych liniek pripojených cez existujúcu pobočkovú
ústredňu na báze VoIP.
Počet hlasových kanálov: 2
Rozhranie PBX: 1x ISDN BRI
Predvoľba DDI 10
Tarify pre volania
Zachovanie tf. čísiel
ISDN VoIP prevodník pre 1x ISDN BRI
technológia: preferencia pripojenia existujúcej PBX do verejnej tf. siete
prostredníctvom ISDN BRI VoIP prevodníka, pripojenie VoIP ISDN BRI
prevodníka cez internetové pripojenie kt. je rovnako predmetom verejného
obstarávania, internetové pripojenie bude využívané aj pre účely VoIP,

•
•
•
•
•
•
•

Doba plnenia je 24 mesiacov a súčasťou plnenia je aj poskytnutie koncového zariadenia
CISCO 8xx prípadne jeho ekvivalentu pre manažment VoIP služby.
Opis predmetu zákazky pripojenie do internetu pre lokalitu Kmeťova 1545/20, Košice:
Časovo neobmedzené pripojenie účastníka do internetu s obmedzením maximálnej rýchlosti
pripojenia s týmito parametrami:
• minimálna rýchlosť download: 10 Mbit (preferovaná 10 Mbit)
• minimálna rýchlosť upload: 1 Mbit (preferovaná 1 Mbit)
• 1 x pevná IP adresa
• bez FUP
• router
• technológia: preferencia optického resp. metalického VDSL pripojenia príp. inej technológie
na báze licencovaného rádiového spoja FWA pri dodržaní stanovenej kvality služby a
parametrov SLA
Doba plnenia je 24 mesiacov a súčasťou plnenia je aj poskytnutie koncového zariadenia.
Podrobná špecifikácia pripojenia koncového bodu je uvedená v nasledujúcom popise:
Služba prístupu do siete Internet bude ukončená smerovačom vhodnej výkonnostnej
kategórie, prípadne ekvivalentným zariadením.
Každý použitý typ prístupu musí garantovať poskytnutie rýchlostí v požadovanom
rozsahu a nesmie byť obmedzený prenesenými dátami.
Služba pripojenia musí zahŕňať aj dodávku a správu CE smerovača, ktorého parametre
odpovedajú vyššie uvedeným údajom.
Poskytované služby:
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť poskytovanie nasledujúcich
komunikačných služieb:
•

Bezpečný centrálny prístup do verejnej siete Internet;
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•
Prenos a distribúcia multimediálnych streamov (video / hlas / data);
•
Integrácia interných hlasových komunikačných služieb do verejnej siete
Internet;
•
Prepojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie komplexných hlasových
komunikačných služieb
Garancia kvality poskytovaných služieb (Service Level Agreement)
Garantovaná kvalita poskytovaných služieb stanovuje hodnoty nasledovných kvalitatívnych
parametrov:
• Požadujeme zabezpečiť dostupnosť komunikačnej infraštruktúry 24 hodín denne, 7 dní v
týždni a 365 dní v roku.
Monitoring
• Pre potreby prevádzky a údržby, za účelom včasnej a korektnej identifikácie poruchy
prenosových trás, telekomunikačných zariadení a príslušenstiev, požadujeme zabezpečiť pre
účastníka nepretržité monitorovanie a dohľadovanie prenosových trás a to 24 hodín denne, 7
dní v týždni a 365 dní v roku.
• Požadujeme zabezpečenie monitorovania 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.
Požadované minimálne parametre kvality poskytovaných služieb:
Prevádzka dohľadového centra 24h/ 365 dní
Zákaznícka podpora- priama 24h/ 365 dní

3.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
4 109,28 ,-€

4.

Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie dňa 27.05.2016 o 15.00 h.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi.

Miesto predkladania ponúk
Cenové ponuky je potrebné doručiť elektronickou mailovou poštou na adresu
obecbeniakovce@centrum.sk alebo osobne na podateľni úradu v zalepenej obálke
s označením
„PRIESKUM TRHU - NEOTVÁRAŤ“.
5.

6.

Jazyk ponuky
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
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7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny.
8.

Typ zmluvy a trvanie zmluvy
objednávka

10.

Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 1545/20, Košice. Obhliadky je možné
dohodnúť denne od 8,00 – 16,00 hodine, na telefónnom čísle: 055/ 6950 183.

11.

Doplňujúce informácie
Dodávatelia k cenovej ponuke priložia kópiu živnostenského listu, výpisu z obchodného
registra). Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH je potrebné túto skutočnosť uviesť
v cenovej ponuke.

V Beniakovciach, dňa 25.05.2016

Ing. Miroslav Halás
starosta obce
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