
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

 

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou 

 
v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ:   MESTO PEZINOK 
Sídlo:                        Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Oliver Solga 
IČO:  00 30 50 22 
Kontaktné miesto:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 

Ing. Matej Sandtner, tel.: 033/6901 116, e-mail: it@msupezinok.sk  
 
 

2. Predmet zákazky na stavebnú prácu 
„Nákup switchu Cisco, antispamového servera Barracuda vrátane konfiguračných prác“ 
 

3. Miesto  
Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 2. poschodie, kanc. č. 39. 
 

4. Opis predmetu zákazky 

 Požadujeme rozšírenie súčasnej LAN infraštruktúry postavenej na CISCO komponentoch 
(Master LAN switch 2x Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPB Access LAN switch, 2x 
Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image) o novy CISCO LAN prepínač: 
 
Požadované minimálne parametre: 
• 1x Catalyst  WS-C3650-48PS-L 
• stackable access-layer switch 
• 48 10/100/1000 PoE (15.4 W per port) Ports 
• AC power 640 WAC  
• PoE power 390W 
• 4x1GE Uplink (SFP) 
• LAN Base 
• 1x PWR-C2-640WAC= (640W AC Config 2 Power Supply Spare) 
• 2x GLC-SX-MM GE SFP, LC connector SX transceiver 

 

 Požadujeme migráciu súčasného zabezpečenia MAIL ochrany postavenej na komponente 
Barracuda SPAM & VIRUS FIREWALL 300 HW appliance do virtuálneho prostredia: 
• 1x BSFIV300 Barracuda Email Security Gateway 300Vx Base virtual appliance 

vrátane1 ročnej licencie  
 

 Požadované služby spojené so zákazkou. :  
• online pripojenie nového CISCO LAN prepínača do súčasnej CISCO infraštruktúry 

(bez dopadu na prevádzku) 
• nakonfigurovanie prístupu na nový CISCO LAN prepínač 
• konfigurácia SX portov 
• konfigurácia VLAN (roztiahnutie VLAN na určené porty) 
• implementácia Barracuda Email Security Gateway 300Vx Base virtual appliance do 

klastra postaveného na VMware virtualizácie 
• Proof of concept (PoC) pre Virtual Barracuda 
• základná konfigurácia prístupového interfejsu 
• migrácie profilu zo súčasnej Barracudy na novú virtuálnu 
• zmena routovania mailov 
• overenie funkčnosti. 
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

 

5. Predpokladaná hodnota: 
15 000,00 EUR s DPH 
 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania  
 

7. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do:  11.05.2017 do 11:00 hod.  
Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 
v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme podpísaného a naskenovaného 
dokumentu, vo formáte .pdf 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov 
s výsledkom vyhodnotenia, elektronickou formou. 

 
8. Lehota dodania zákazky:  

Termín dodania: do 30 dní od vystavenia objednávky 
 

9. Doplňujúce informácie 
a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 
c) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
d) Súčasťou ceny sú všetky náklady spojené s dodaním tovaru a služieb s tým spojených. 

 


