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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 
Názov zákazky: 
 
„Dodanie HW infraštruktúry a súvisiacich prác“ 
 
 

DEFINOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY - ŠPECIFIKÁCIA POŽIADAVIEK: 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 
Farského 9, 851 01 Bratislava 
Zastúpený: PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ 
IČO: 170 54 281 
 

2. Predmet zákazky: 
„Dodanie HW infraštruktúry a súvisiacich prác“ 
 

3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výber dodávateľa HW infraštruktúry a súvisiacich prác.  
 

4. Druh zákazky: stavebná práca/tovar 
 
5. Zdroj finančných prostriedkov: 

Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
6. Požiadavky na predmet zákazky: 

Dodanie HW infraštruktúry a súvisiacich prác pozostávajúcich z požadovaného minimálneho 
rozsahu: 
 

Server je určený na zavedenie domény v inštitúcii a zavedenie jednotnej politiky a bezpečnosti. Po 
inštalácií budú všetky počítače pridané do domény a centrálne spravované správcom. Cieľom je 
okrem zvýšenia bezpečnosti, zavedenie jednoduchšej a prehľadnejšej správy. Úlohou AD servera 
bude aj funkcia fileservera a print servera v sieti. 
 
Špecifikácia HW: 
 

Server procesor Intel Xeon E3-1230 v5 Skylake 
 4x 900 GB HDD,  
 Prenosová rýchlosť: 12 Gb/s,  
 Prístupová doba: 2 ms,  
 Rýchlosť otáčok: 10000 ot/min 
 RAM 16GB DDR4 UDIMM 
 2× GLAN,  
 2× 350W Hot-Plug   
 OS Windows Server 2019 
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Router Cisco RV325 VPN router alebo ekvivalent 

 
Špecifikácia prác a materiálu: 
 

Úprava kabeláže a optického prepojenia v rámci budovy v optickom patch paneli.  
 

 montáž a demontáž patch panelu,  
 kompletizáciu za prevádzky, t.j. paralelná inštalácia bez výpadku pôvodnej 
 Certifikované premeranie,  
 Prepoje medzi dátovými rozvádzačmi 10Gbit optikou 
 Kabeláž kamerový systém POE 
 Kabeláž telefón, premiestnenie ústredne 
 Unifi systém s overovaním cez RADIUS 
 Migrácia AD directory, prevod servera z VM na BareMetal 
 Switche POE 1Gbit - Cisco 
 Kabeláž cat.6A – Solarix 550 MHz 
 

Celá špecifikácia súvisiacich prác a materiálu tvorí prílohu č. 2 – Výkaz výmer – materiál 
a montážne práce a prílohu č. 3 – Výkaz výmer – aktívne prvky. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do predkladanej ceny za predmet zákazky aj odvoz 
a likvidáciu stavebného aj elektroinštalačného odpadu súvisiaceho s predmetom zákazky. 

 
Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava 
na miesto zabezpečenia prác, mzdové náklady, ako aj všetky ostatné súvisiace náklady 
uchádzača). 

 

 
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie komplexných stavebných 
prác a tovaru v EUR vrátane DPH – váha kritéria je 100%.  
 
Ak subjekt je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:  
a) navrhovaná cena bez DPH, 
b) výška DPH, 
c) navrhovaná cena celkom vrátane DPH. 
 
Ak subjekt nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platiteľ 
DPH. 

 
Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých ostatných nákladov súvisiacich s 
realizáciou predmetu zákazky. 

 
 
 
 


