Evidenčné číslo obstarávania: ZE-OVS-187-16

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
SW riešenie pre správu SW licencií
ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKALDOV
1.

Vyhlasovateľ súťaže
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť SPP“)

2.

Kontaktné údaje
Renáta Črepovská
e-mail: renata.creposvka@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4176
Zuzana Zemková
e-mail: zuzana.zemkova2@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4179

3.

Názov predmetu obstarávania
SW riešenie pre správu licencií

Vyhlasovateľ v zmysle bodu 4 „Vysvetľovanie, dopĺňanie a zmena podmienok súťaže, zrušenie súťaže“
Súťažných podkladov predkladá vysvetlenie žiadosti:
4.

Otázka č. 1
Cenu za dodávku “SW riešenia pre správu SW licencií” požadujete uviesť v Kriteriálnej časti návrhu ako
príloha č.3. Plánujete cenu za riešenie ďalej riešiť formou elektronickej aukcie, kde cena uvedená v
Kriteriálnej časti bude použitá ako vstupná cena?
ODPOVEĎ Č. 1
Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií (cenový návrh s uvedením cien) za predmet obstarávania
“SW riešenie pre správu SW licencií” vyhlasovateľ požaduje uviesť v Kriteriálnej časti návrhu,
ktorý tvorí prílohu č.3 Súťažných podkladov v zmysle bodu 6.3.2 Súťažných podkladov a ktorý
bude predložený podľa bodu 6.2 posledný odsek Súťažných podkladov.
Súčasne v bode 7.4 Súťažných podkladov je uvedené, že „Za účelom predkladania revidovaných
cenových návrhov si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo uskutočniť elektronickú aukciu alebo
uskutočniť individuálne rokovania s navrhovateľmi realizované osobne alebo prostredníctvom
telekonferencie.“ z čoho vyplýva, že Vyhlasovateľ ma právo realizovať elektronickú aukciu
v tejto obchodnej verejnej súťaži so vstupnými cenami predloženými v Kriteriálnej časti návrhu.

5.

Otázka č. 2

Bolo by, prosím, možné zaslať predpokladané počty monitorovaných zariadení podľa kategórií?:
•
•
•
•

Notebook
Desktop
Fyzický server
Virtuálny server
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ODPOVEĎ Č. 2
Predmetom základnej dodávky sú nasledovné počty zariadení:
Notebook/desktop = 700 zariadení (z nášho pohľadu sa nepredpokladá v rámci SAM exaktná
evidencia delenia pracovných staníc na desktopy a notebooky. V súčasnosti je tento pomer cca
60% v prospech notebookov s perspektívou jeho ďalšieho nárastu)
Fyzický server = 100 zariadení
Virtuálny server = 200 zariadení

Dátum zverejnenia: 28.09.2016

