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 Naša značka Vybavuje Žilina 

 16348-MST/Vysv01 Ing. Chachula 27.11.2018 
 
Vec 

Súťažné podklady – Oprava 
 

Na základe vyhlásenej súťaže: 
 

predmet zákazky: Informačno komunikačné technológie 
číslo oznámenia: 16348-MST 

VVO: 224/2018 zo dňa: 14.11.2018 
 
zasielame nasledovné opravy súťažných podkladov: 
 
OPRAVY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV: 
bod 2.1 súťažných podkladov sa mení nasledovne: 

2.1 Predmetom zákazky je nákup: 

- server [4 ks] 
- UPS [2 ks] 
- hypervízor a manažment VM [1 ks] 
- licencie softvérového operačného systému [1 komplet] 
- doplnenie kapacity diskového poľa IBM v 5010 [1 komplet] 
- centrálne prepínače [1 komplet] 
- prístupové prepínače [1 komplet] 
- rozšírenie firewall [1 ks] 
- WiFi [1 komplet] 
- mailový systém pre 350 používateľov [1 komplet] 
- balík kancelárskeho softvéru [1 komplet] 
- zálohovanie a archivácia [1 komplet] 
- terminálové služby [1 komplet] 
- SW licencie na vzdialenú správu 150 užívateľských pracovných staníc [1 komplet] 
- nemocničný databázový systém [1 komplet] 
- pracovisko špecialistov na diagnostikovanie RTG [3 ks] 
- projekčná technika - typ 1 [1 ks] 
- projekčná technika - typ 2 [1 ks] 
- projekčná technika - typ 3 [3 ks] 
- projekčná technika - typ 4 [2 ks] 
- centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ I [1 komplet] 
- centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ II [1 komplet] 
- centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ III [4 komplety] 
- medicínske pracovisko [5 ks] 
- notebooky [10 ks] 
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Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu 
alebo viaceré časti predmetu zákazky. 

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov. 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 694 155,01 EUR bez DPH, z toho pre: 

- časť 1: Serverová infraštruktúra ............................................. 176 225,00 EUR bez DPH 
- časť 2: LAN infraštruktúra  ..................................................... 122 089,17 EUR bez DPH 
- časť 3: Mailový systém ............................................................. 56 110,00 EUR bez DPH 
- časť 4: Kancelársky softvér  ...................................................... 67 900,00 EUR bez DPH 
- časť 5: Zálohovanie  .................................................................. 11 800,00  EUR bez DPH 
- časť 6: Terminálové služby  ...................................................... 32 103,33 EUR bez DPH 
- časť 7: Systém vzdialenej správy  ............................................... 3 690,00  EUR bez DPH 
- časť 8: Databázový systém  ...................................................... 98 010,00  EUR bez DPH 
- časť 9: Počítače na diagnostikovanie RTG  ............................... 28 275,00  EUR bez DPH 
- časť 10: Projekčná technika  ..................................................... 23 405,01  EUR bez DPH 
- časť 11: Tlačové periférie  ........................................................ 26 610,00  EUR bez DPH 
- časť 12: Medicínske pracovisko  ............................................... 16 962,50  EUR bez DPH 
- časť 13: Notebooky  ................................................................. 30 975,00  EUR bez DPH 

 
bod 19.1 súťažných podkladov sa mení nasledovne: 

19.1 Zábezpeka sa vyžaduje: 

19.1.1 časť 1: Serverová infraštruktúra .................................................................. 5 000,00 EUR 

19.1.2 časť 2: LAN infraštruktúra  ........................................................................... 3 500,00 EUR 

19.1.3 časť 3: Mailový systém ................................................................................ 1 500,00 EUR 

19.1.4 časť 4: Kancelársky softvér  ......................................................................... 2 000,00 EUR 

19.1.5 časť 5: Zálohovanie  ....................................................................... nevyžaduje sa 

19.1.6 časť 6: Terminálové služby  .......................................................................... 1 000,00 EUR 

19.1.7 časť 7: Systém vzdialenej správy  .................................................. nevyžaduje sa 

19.1.8 časť 8: Databázový systém .......................................................................... 2 500,00 EUR 

19.1.9 časť 9: Počítače na diagnostikovanie RTG  .................................... nevyžaduje sa 

19.1.10 časť 10: Projekčná technika  .......................................................... nevyžaduje sa 

19.1.11 časť 11: Tlačové periférie  .............................................................. nevyžaduje sa 

19.1.12 časť 12: Medicínske pracovisko  .................................................... nevyžaduje sa 

19.1.13 časť 13: Notebooky  ....................................................................... nevyžaduje sa 

 

Ostatné body súťažných podkladov sa nemenia.  

 
Verejný obstarávate na základe realizovaných vysvetlení zároveň v prílohe tejto opravy upravuje prílohu č. 3 
Technická špecifikácia pre časť 9 Počítače na diagnostikovanie RTG súťažných podkladov. 
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Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že aktuálne nie je možné uverejňovať dokumenty v editovateľnej forme 
prostredníctvom IS EVO ver. 18.0. Verejný obstarávateľ umiestnil súťažné podklady v editovateľnej forme na 
nasledovnom odkaze: 
  
https://www.eurodotacie.sk/16348-mst-informacno-komunikacne-technologie/ 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
Ing. Martin Chachula 
osoba zodpovedná za VO 


