VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
6060010424
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Kontaktná osoba:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
tel. číslo:+421-905-851-291
Názov predmetu zákazky:
HW pre archiváciu
Opis predmetu zákazky:
Dátové úložisko\Network-attached storage (NAS) - minimálne HW požiadavky
Určenie :
Firemný
Počet pozícií pre disk:
4-× 3.5 "SATA HDD hot-swap
Podporovaný RAID:
RAID 0, RAID 1 (zrkadlenie), RAID 5, RAID 6, RAID 10 (1+0)
Rýchlosť čítania:
330 MB/s +/- 10%
Rýchlosť zápisu:
196 MB/s +/- 10%
Frekvencia procesoru:
DualCore 2GHz
Podporované služby/
protokoly:
CIFS, NFS, FTP, integrácia LDAP, Windows ACL/AD, SNMP, rozhranie pre správu
systému
LAN:
2xGLAN (failover support)
RAM:
2 GB, rozšíriteľné
Vonkajšie rozhrania:
USB 3.0
Počet PSU:
min. 1
Prevedenie chassis:
montáž do racku šírka 19”
Požadovaná záruka:
24 mesiacov
Od dodávateľa požadujeme i dodávku príslušenstva na uchytenie NAS do racku s rozmermi: šírka 19“
Pevný disk (4ks) - minimálne HW požiadavky
Základné:
Použitie:
Typ úložiska:
Formát:
Vyrovnávacia pamäť:
Kapacita:
Počet sektorov:

Dátové úložisko vhodné pre NAS
HDD
3,5"
64 MB
3 TB (3 000 592 MB)
5 860 533 168

Rozhranie:
Ostatné:
Požadovaná záruka:

Serial ATA III 6 Gb/s
Advanced Format (AF), západkový konektor SerialATA
24 mesiacov

Výkonnosť:
Prenosová rýchlosť z buffera k hostiteľovi:
Prenosová rýchlosť hostiteľ <-> disk:
Rýchlosť otáčok:

6 Gb/s (max.)
145 MB/s (typicky)
IntelliPower (variabilný)

Spoľahlivosť a dátová integrita:
Neobnoviteľné chyby čítania (bity za čítanie):
Počet cyklov načítania/uvoľnenia:
MTBF:

<1 z počtu 10 14
600 000
1 000 000 hodín

Prostredie:
Prevádzková teplota:

0-70 °C

Termín dodania tovaru / poskytnutia služieb / uskutočnenia stavebných prác:
Do 1 týždňa od doručenia objednávky
Miesto: SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Kontaktná osoba vo veci technickej: Ľubomír Šimonovič, +421 915 806 509
Lehota na predloženie ponúk:
Do 11.11.2014 do 11:00 hod.
Spôsob predloženia ponúk:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
Ďalšie požiadavky:
Akceptácia 100% platby po dodaní tovaru/služby
Lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH
Komunikácia:
Písomne – elektronicky
Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej predmetom bude táto
zákazka, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov („Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je
obchodným tajomstvom. V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej
zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj
obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie,
ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť písomne

oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet
obchodného tajomstva. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo
akejkoľvek jej časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi.
Dátum zverejnenia:
31.10.2014

