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„ Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Integra TDS s.r.o.
                Pod Párovcami 4757/25, SK 921 01 Piešťany

Tel.: +421-33-7798310    mobil: +421-904-977 012, e-mail: integra@kios.sk
IČO: 36 273 104,  VAT No.(IČ DPH): SK2022022772
Okresný súd Trnava,  Oddiel:Sro,  Vložka:17274/T

                                 Výzva na predkladanie  ponúk
        v Prieskume trhu na poskytnutie služby – Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu
                                      Zákazka s nízkou hodnotou podľa §102, zák. č. 25/2006 Z.z.,

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO OBSTARÁVATEĽSKÉHO SUBJEKTU

Názov osoby podľa § 7:                  Integra TDS,s.r.o.
Adresa organizácie: Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany
Zastúpená                                       RNDr. Dušan Korytár, CSc.
IČO:                                                 36273104
DIČ:                                                 2022022772
IČ DPH:                                           SK  2022022772
Krajina:                                            Slovenská republika
Kontaktná osoba:                            RNDr. Dušan Korytár, CSc., Ing. Zita Bruncková
Telefón: + 421 – 904977 012, + 421 – 914 110 089
Fax:                                                 E-mail: integra@kios.sk
web:                                                www.integratds.eu

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služby  - Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu

Hlavné miesto poskytovania služby:
Miestom  poskytnutia služby tohto projektu  je pracovisko osoby podľa § 7:
Priestory pracoviska výskumno-vývojového centra, ul. Železničná 621/12, 922 02 Krakovany
NUTS kód:  SK  021   Trnavský  kraj

mailto: integra@kios.sk
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II. OPIS – NÁZOV  PROJEKTU: Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie
 II.1  Stručný opis zákazky:

Predmetom tohto Prieskumu trhu  je zákazka na poskytnutie služby - Zavedenie optického kábla a
vysokorýchlostného internetu do serverovne v prevádzkovej budove, ul. Železničná 621/12, 922 02
Krakovany.   Obstaraná služba má umožniť rýchly prenos experimentálne získaných dát medzi partnermi,
ako aj ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami na porovnávanie používaných metód a možnosť videokonferencií
s partnermi.   Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného  internetu musí byť realizované  tak, aby
zostali funkčné doterajšie poskytované služby.

Obstaráva sa poskytnutie služby:

Názov poskytovanej služby Počet jedn.

Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu  1

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: : 32412110 – 8, 32562200 - 2

II.2   Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti C. Opis predmetu zákazky v Súťažných
podkladoch ( SP).

Špecifikácia predmetu obstarávania  služby a jej parametrov

1) Požadovaná služba                       Vysokorýchlostný prístup do Internetu
2) Typ pripojenia do siete poskytovateľa          Optické
3) Miesto  pripojenia objednávateľa do optickej siete          serverovňa - Integra TDS,s.r.o.
4) Typ použitej optickej infraštruktúry          single mode
5) Spôsob ukončenia optickej infraštruktúry          ODF
6) Minimálna dosiahnuteľná rýchlosť pripojenia bez zmeny typu pripojenia 1 Gbit/s
7) Dostupnosť adresného priestoru          Verejný Internet bez obmedzení
8) IP adresa na WAN rozhraní koncového zariad. služby objednávateľa    Statická, verejná IP adresa
9) IP adresa na LAN rozhraní koncového zariadenia služby objednávateľa Verejná, min. 4 verejné IP

adresy
10) Prenosová rýchlosť požadovaného pripojenia do Internetu

a. Smerom zo siete (Download) min.70Mbit/s
b. Smerom do siete (Upload) min. 4Mbit/s

11) Maximálne oneskorenie  (RTD)voči Internetový lokalitám
a. SK: 195.146.132.62 max. 15 ms
b. CZ: 77.75.72.3 max. 15 ms
c. USA: 66.111.97.145 max. 170 ms
d. Rusko: 221.1.224.67 max. 100 ms
e. Nemecko: 141.8.240.12 max. 25 ms

12) Maximálne oneskorenie (RTD) v rámci siete poskytovateľa max. 10ms
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13) Maximálne oneskorenie (RTD) voči SIX max. 10ms
14) Minimálny počet medzinárodných peeringových partnerov 3
15) Maximálna doba odstránenia poruchy služby 24h

Obstarávaná služba zavedenia optického kábla a vysokorýchlostného internetu bude na pozemku,  v katastr.
území Stráže, obec Krakovany, uvedeného na Liste vlastníctva č. 1820, parcelné číslo 398/27 o výmere
 2311 m2 a pozemku na parcelnom čísle č. 398/30 o výmere 740 m2 a zabudovaný do serverovne,
umiestnenej v prevádzkovej budove,  na parcelnom čísle č. 398/35 vo výmere 219 m2.

Uchádzač pri predložení cenovej ponuky zahrnie do ceny obstarania všetky náklady, ktoré budú vynaložené
na poskytnutie obstarávanej služby, od posledného  funkčného bodu uchádzača pre optický kábel  až po jeho
zavedenie do serverovne v prevádzkovej budove osoby podľa § 7. Súčasťou ponúkanej ceny sú aj všetky
náklady na výkopové práce,  s prihliadnutím na poveternostné podmienky, zabezpečenie materiálu pred
krádežou, zodpovednosť za BOZP svojich zamestnancov, prípadne spôsobenej škode obstarávateľovi,
vrátane nákladov na úpravu prístupovej cesty, ktorá sa  poruší  rozbíjaním povrchu cesty.

II.3 Predpokladaná hodnota, podľa aktuálnych cien na internetovom prehliači je ku dňu vyhlásenia  a
uverejnenia výzvy:   9 970 € bez DPH

II.4  Možnosť predloženia ponuky:   Cenová ponuka sa musí predložiť na celý predmet zákazky
       Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
II.5  Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Poskytovanie Súťažných podkladov (SP) je na základe Žiadosti o poskytnutie Súťažných podkladov
zaslanej  na mailovú adresu  kontaktnej osoby Ing. Zity Brunckovej,    z.brunckova@misnet.sk. Zaslanie
požadovanej žiadosti je z evidenčného dôvodu záujemcov a v prípade zákonnej komunikácie so záujemcami.
Súťažné podklady získajú  záujemcovia z webovej stránky osoby podľa § 7, www.integratds.eu, na ktorej sú
zverejnené od 25.10.2012 spolu s Výzvou na predkladanie ponúk.
Lehota na poskytnutie  súťažných podkladov  (uverejnených  na webe)
Dátum:  25.10.2012 – 05.11.2012
Čas: od 9,00 do 12,00 hod.
Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: do 30.11.2012
Čas:     do 10.00 hod.
Ponuky musia byť doručené na adresu,  uvedenú v bode I. tejto výzvy,
 Integra TDS,s.r.o., Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.10.2013.
Podmienky otvárania obálok s ponukami:
Dátum:  30.11.2012
Čas: 14,30 hod.

http://www.integratds.eu/
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Miesto: ul. Železničná 621/12, 922 02 Krakovany
Podmienky vyhodnotenia cenových ponúk:
Dátum:  30.11.2012
Čas:     14,45  hod.

                                                 IV. Podmienky účasti
1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

- Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené
       v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona
       o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených
       kópií, ak zákon neurčuje inak.
- Uchádzač zapísaný podľa zákona o verejnom obstarávaní do zoznamu podnikateľov je oprávnený

preukázať v tejto  zákazke splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,  platným potvrdením úradu.

- Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť Čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

- Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť Vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

2.Technická alebo odborná spôsobilosť:

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona nasledovne:
- Predložením 3 referencií na zavedenie optického káblu a vysokorýchlostného internetu alebo

obdobného plnenia predmetu zmluvy, zrealizovaného v predchádzajúcich troch rokoch , rok 2009, 2010,
2011 s uvedením ceny, lehoty dodanie, adresy a sídla odberateľa, meno, priezvisko kontaktnej osoby
odberateľa, na prípadné overovanie refrencie.  Ide o referenciu, ktorá  potvrdzuje poskytovanie
obstarávaných služieb alebo obdobného predmetu zákazky.

- Dôkaz o plnení:
a/ ak bol odberateľom služieb verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
    obstarávateľ.
b/ ak bol odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to
    nie je možné, Vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.
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V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk za splnenia všetkých podmienok a parametrov je najnižšia
ponúkaná cena v €  za dodanie  predmetu  zákazky, uvedená v ponuke uchádzača a  v návrhu zmluvy,
vyjadrená a vypočítaná podľa požiadaviek v Súťažných podkladoch (SP).

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Termín poskytnutia obstarávanej služby, uvedenej  v  predmete zmluvy – do   7 mesiacov od podpisu zmluvy
s úspešným uchádzačom.
Podrobné požiadavky a náležitosti Zmluvy o poskytovaní služieb sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ŠR a
vlastných zdrojov osoby podľa § 7, z OP VaV, Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj, Prioritná
os 2 - Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie  2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a
vývojom do praxe,  Kód výzvy:  OPVaV-2011/2.2/07-SORO,ITMS kód projektu:     26220220170

Zároveň upozorňujeme, že v súlade s finančným riadením projektu je minimálna splatnosť faktúr 120
dní po úspešnom dodaní služieb a úhrady sa realizujú systémom predfinancovania.

Dátum zverejnenia výzvy na web stránke  hlavného partnera Integra TDS, s.r.o., Piešťany
www.integratds.eu    je dňa  25.10.2012.

Piešťany, 23.10.2012                                                 RNDr. Dušan Korytár,CSc.
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