
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je nákup hardvéru pre projekt „Redizajn perimetra eZdravie“ pre zvyšenie bezpečnosti 
IS uvedeného v tabuľke nižšie. 

Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania a vyložením v mieste 
jeho umiestnenia.  

Pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa 
viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom 
dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto 
alebo ekvivalentné, pričom za ekvivalentnosť iných produktov ako uvádzaných v opise predmete zákazky 
preberá zodpovednosť uchádzač. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a 
zariadení takto špecifikovaných v týchto súťažných podkladoch výlučne z dôvodu jednoznačného 
vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. Verejný obstarávateľ bude za 
ekvivalentné považovať produkty zabezpečujúce plnú kompatibilitu a interoperabilitu s existujúcim 
prostredím NCZI bez dopadu na jeho budúcu prevádzku.  

Verejný obstarávateľ preferuje dodanie tovarov vymedzených v tabuľke nižšie (t. j. nie ich ekvivalentov) 
najmä z dôvodu homogenizácie prostredia s výhľadom na budúce systémové riešenia NCZI, interne 
vyškoleného personálu pre danú technológiu, kompatibility s už existujúcim prostredím na NCZI 
a plánovaného použitia v budúcom cloud-ovom riešení. 

Ak sa úspešným uchádzačom v zadávaní zákazky stane uchádzač ponúkajúci ekvivalentné produkty a  počas 
plnenia zmluvy preukáže, že úspešným uchádzačom dodané ekvivalentné produkty nezabezpečia plnú 
kompatibilitu a interoperabilitu s komponentmi súčasného riešenia alebo dodané produkty spôsobia 
výpadky v dôsledku použitia ekvivalentov, bude to verejný obstarávateľ považovať za podstatné porušenie 
zmluvy a súvisiace škody si bude uplatňovať u takéhoto úspešného uchádzača, 

Zároveň verejný obstarávateľ má zato, že existuje dostatočné množstvo dodávateľov, ktoré dodáva 
požadovaný tovar (je možná hospodárska súťaž).  

P.č. PN Názov predmetu zákazky Počet/MJ 

1 
FG-1800F-BDL-950-36   

FortiGate-1800F - FG-1800F-BDL-950-36  
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard 
Unified Threat Protection (UTP) - 3Yr Contract 

2 

2 
  

10GE SFP+ transceiver module, short 
range FN-TRAN-SFP+SR 10GE SFP+ 
transceiver module, short range for all 
systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots 

32 

3 

 

1GE SFP SX transceiver module FN-TRAN-
SX 1GE SFP SX transceiver module for all 
systems with SFP and SFP/SFP+ slots 

32 

4   
SFP-10G-SR transceiver module, single 
range pre FortiGate 17 

5 
FG-601E-BDL-950-36 

FortiGate-601E - FG-601E-BDL-950-36 -
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard 
Unified Threat Protection (UTP) - 3Yr Contract 

2 

 


