Kúpna zmluva č. Z201649090_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
00603481
2020372596
SK7275000000000025827813CEKOSKBX
+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PERFORMANCE, s.r.o.

Sídlo:

Rybničná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36671134

DIČ:

2022237811

IČ DPH:

SK2022237811

Číslo účtu:

SK8156000000001822691001

Telefón:

0918908292

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup výpočtovej techniky – VPN, IPSec a desktopy

Kľúčové slová:

výpočtová techniky

CPV:

30213000-5 - Osobné počítače; 30213300-8 - Stolový počítač; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom nákupu sú zostavy stolových počítačov, zariadenie na vytvorenie IPSec.
• Zavedenie bezpapierovej kancelárie vyžaduje pre správne zobrazovanie a prácu nákup desktopových počítačov a
zariadenia na bezpečné pripojenie do počítačovej siete . Použitím tejto výpočtovej techniky sa zamestnancom
umožní bezproblémové využívanie aplikácií a informačných systémov, ktoré sú v internej sieti, cloudové riešenie
firmy Microsoft, t.j. mobilita s možnosťou zdieľania dokumentov, sledovanie kalendárov a e-mailovej komunikácie.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Fortinet, FortiGate, FortiGate 30E, HW only, 8x5
FortiCare 1YR

ks

Desktop HP ProDesk 600 G2, 8GB RAM, 500GB HDD,
monitor 23,8" alebo ekvivalent

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Zariadenie pre VPN, IPSec, Firewall:

Špecifikácie:

Počet interfejsov 10/100/1000 RJ45:

Min. 4, 1 WAN

Firewall priepustnosť:

Min. 950 Mbps
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Minimum

Maximum

Presne
1

8

10

IPSec +AV priepustnosť:

Min. 35 Mbps

Firewall priepustnosť (Packet Per Second):

Min. 180 Kbps

IPSec VPN priepustnosť (http/Enterpride Mix):

Min. 600/240 Mbps

Počet nových spojení/s:

Min. 15 000

Počet konkurenčných spojení:

Min. 900 000

Firewall latencia:

Max. 130us

Počet bezpečnostných pravidiel:

Min. 5 000

Počet VPN tunnelov:

Min. 100

Možnosť pridať virtuálne systémy:

Min. 5

Gateway to Gateway IPSec VPN Tunnels:

200

Client to Gateway IPSec VPN Tunnels:

250

SSL-VPN priepustnosť:

Min. 200 Mps

Aplikačné ovládanie priepustnosti:

Min. 300 Mbps

Počet NAT pravidiel:

Min. 100

Počet používateľov použitých v polici:

Min. 200

Počet bezpečnostných profilov:

Min. 32

Počet aplikačných profilov:

Min. 32

Počet súčasne používaných syslog serverov:

Min. 3

Application Control priepustnosť
Záruka:

2 roky

Stavový firewall novej generácie (Next Generation
Firewall).
Musí vedieť vytvárať IPSec VPN tunelov s podporou
IKEv1 a IKEv2.
Musí podporovať protokol IPv6 (NAT64, NPTv6, IPv6
over IPSec medzi IPv4 koncovými bodmi, IPv4 over
IPSec medzi IPv6 koncovými bodmi, DHCPv6 Relay,
SLAAC, NPTv6).
Zariadenie musí vedieť identifikovať aplikáciu z obsahu
dátového toku a nie len podľa používaného portu.
Musí umožniť tvorbu vlastných signatúr pre detekciu
aplikácií.
Výrobca musí poskytovať neustálu aktualizáciu IPS
signatúr, signatúr pre ochranu pred škodlivým kódom a
URL databázy.
Musí vedieť vykonať SSL/TLS deskripciu šifrovanej
prevádzky pre potreby jej analýzy.
Musí umožniť prevádzku vo vysokej dostupnosti v
režime Active-Standby a Active-Active.
Musí vedieť poskytovať QoS.
Musí vedieť generovať informácie o dátových tokoch
NetFlow v9.
Podpora statického smerovania a smerovacích
protokolov RIP, OSPF, OSPF v3, BGP a smerovania
multicastov.
Musí umožniť definíciu bezpečnostných zón a ich
používanie pri tvorbe bezpečnostných politík.
-

-

-

-

PC zostava- počítače stolné:

Špecifikácie:
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Procesor:

s výkonom min. 5200 bodov v benchmarku Passmark
CPUbenchmark, 3MB cache, 2 jadra

Pamäť:

8GB, min. DDR4 2133, rozšíriteľná na 32GB, 4 pamäťové sloty, 3
voľné, konfigurácia 1x 8GB

Pevný disk:

500 GB, 7200 otáčok za minútu, rozhranie SATA, s
predinštalovaným OS, možnosť osadenia druhého HDD

Optická mechanika:

DVD +/- RW

Grafický adaptér:

integrovaný so zdieľanou pamäťou s výstupmi 2x DP + VGA,
podpora zobrazovania na viacerých monitoroch súčasne

Sieťový adaptér:

integrovaný s rýchlosťami 10/100/1000 Mbps fullduplex, RJ-45

Zvuková karta:

integrovaný s integrovaným reproduktorom, stereo vstup a stereo
výstup na prednom aj zadnom paneli

Vstupno-výstupné porty:

min 10 x USB, z toho min. 4x USB na prednom paneli, min. 4x
USB 3.0, integrovaný sériový port, 2x PS/2 porty

Rozširujúce sloty:

min. 4x PCIe, z toho min. 1x PCIe x16 a min. 2x PCIe x1

Bezpečnosť:

slot pre bezpečnostný zámok proti odcudzeniu, TPM čip v.1.2,
možnosť zabezpečiť prístup do BIOS-u, možnosť vypnúť
vstupno-výstupné porty

Zdroj:

min. 200W s min. 90% účinnosťou, aktívne PFC

Prevedenie :

prevedenie small form desktop SFF, kovová skrinka s možnosťou
položiť ako tower, max. výška 10cm

Klávesnica:

USB Klávesnica so slovenskými klávesami od výrobcu PC

Myš:

USB Optická s kolieskom od výrobcu PC

Operačný systém:

64 bit umožňujúci prácu v doméne a prípadný upgrade a
downgrade nainštalovaný na pevnom disku. OS musí podporovať
technológiu Universal Apps. Operačný systém musí mať platnú
licenciu.

Ovládače:

stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia (podpora
Windows 7,8.1,10)

Záručná doba:

3 roky v mieste inštalácie

Obrazovka:

Minimálne 23,8", LED podsvietenie, 16:9

Jas:

250 cd / m2

Kontrast:

3000 :1 staticky

Pozorovacie uhly:

178⁰ H, 178⁰ V

Odozva:

8 ms

Rozlíšenie obrazovky:

1920 x 1080 / 60Hz

Úprava povrchu obrazovky:

matná

I/O:

VGA, DP, HDMI

Stojan:

možnosť nastavenia náklonu -5 : +22°

Záručná doba:

3 roky

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V cene je dovoz, rozbalenie, inštalácia dodávaného tovaru na pracoviska podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradil právo na poskytnutie bezplatnej vzorky Plnenia predmetu zákazky, resp. do 24 hodín dodať
popis a technickú špecifikáciu obstarávaných zariadení v zákazke z dôvodu odkontrolovania požadovaných parametrov
zariadení.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Splatnosť faktúr 30 dní.
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Možnosť zálohovej platby.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.
Dodávateľ spracuje kalkuláciu ceny podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s
vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
vyjadrená v eurách a predloží verejnému obstarávateľovi do 24 hodín od informácie o uzavretí zmluvného vzťahu, bez výzvy
na kontaktnú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
Uchádzač predloží do 24 hodín od uzavretia zmluvy vyhlásenia o zhode a doplňujúce podklady k nim, resp. certifikáty vydané
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami pre všetky položky predmetu zákazky.
Pokuta za nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie, nedodanie tovaru podľa popisu, neposkytnutie služieb a
v termínoch dodania uvedených v objednávkovom formulári je 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verejného
obstarávateľa uvedený v kúpnej zmluve do 10 pracovných dní.
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady,ktoré
vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre
neho záväzné.
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných
podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný
obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Názov

Upresnenie

Požiadavky, ktorých nesplnenie je
dôvodom na odstúpenie od zmluvy
zo strany objednávateľa: úspešný
uchádzač musí byť zapísaný:

v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Požiadavky, ktorých nesplnenie je
dôvodom na odstúpenie od zmluvy
zo strany objednávateľa: úspešný
uchádzač musí byť zapísaný:

v registri konečných užívateľov výhod, podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Ďalšie požiadavky, ktorých
nesplnenie je dôvodom na
odstúpenie od zmluvy zo strany
objednávateľa: úspešný uchádzač
najneskôr deň nasledujúci po dni
nadobudnutia platnosti Zmluvy
predloží objednávateľovi:

referenciu minimálne jednej dodávky tovaru obdobného charakteru, ako je predmet
zákazky.

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.01.2017 09:00:00 - 31.01.2017 16:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 120,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 344,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.12.2016 16:56:06
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PERFORMANCE, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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