
Kúpna zmluva č. Z20227778_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Sociálna poisťovňa
Sídlo: 29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
Telefón: +421 90617 1034

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Asseco Central Europe, a. s.
Sídlo: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 35760419
DIČ: 2020254159
IČ DPH: SK7020000691
Telefón: 00421911693738

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Servery a licencie zálohovacieho systému (rozšírenie existujúceho riešenia)
Kľúčové slová: Server, zálohovacie zariadenie, EMC
CPV: 48820000-2 - Servery; 72261000-2 - Softvérové podporné služby; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Servery a licencie zálohovacieho systému (rozšírenie existujúceho riešenia)

Funkcia

Predmetom zákazky sú nové, doposiaľ nepoužívané plne funkčné zariadenia vrátene komplexnej implementácie a integrácie 
do existujúceho produkčného prostredia. Plnenie predmetu zmluvy musí byť vykonané tak, aby nedošlo k prerušeniu 
existujúcich prevádzkových procesov verejného obstarávateľa/objednávateľa.Presná špecifikácia predmetu zákazky je 
uvedená v technickej špecifikácii predmetu zákazky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Datacenter server ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie 2RU rack server vrátane rail-kit

Počet a výkon CPU X86 architektúraminimálne 2CPUminimálna frekvencia jadra 
2.9GHzminimálny výkon 150W

*
minimálny počet jadier 16Cminimálna veľkosť cache 
22MBminimálna frekvencia zbernice DDR4 2933 MHzminimálne 
priemerné skóre PassMark 25600

RAM minimálne 512GBminimálne DDR4 2933 MHz

Počet pozícií pre inštaláciu RAM modulov minimálne 24

Počet pozícií pre PCIe minimálne 7x PCIe 3.0, aj prostredníctvom rozširujúcich 
karietminimálne 1x dedikovaný port 12-Gbps pre RAID controller
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RAID kontrolér

interný radič diskov 12-Gbps SAS (min. PCIe 3.0) vrátane 
minimálne 2 GB FlashBacked Write Cache (FBWC) alebo 
alternatíva, s podporou pre SAS, SATA HDD, SSD, alebo NVMe 
PCIe SSD

Dátové úložisko - kapacita minimálne 2x 240GB SSD

Dátové úložisko – podporovaný počet pozícií pre HDD 
a/alebo SSD

minimálne 24 x 2.5-inch SAS, SATA HDD a SSD vrátane až 2 
NVMe PCIe drives, alebominimálne 14 x 3.5-inch SAS,SATA HDD 
a SSD vrátane až 2 NVMe PCIe drives

Konektivita minimálne 4x 10G SFP+ port s podporou 10Gbps 
Ethernetminimálne 2x 1G -T portminimálne 2x 16Gb FC HBA

Zdroje napájania minimálne 2x 750W AC vymeniteľné počas prevádzky zariadenia

Záručné doby a SLA podmienky
záručná doba vrátane podpory výrobcu zariadení počas doby 36 
mesiacovodozva na nahlásený incident najneskôr nasledujúci 
pracovný deň (NBD)

SW vybavenie – vlastnosti: *

SW vybavenie a licencie podľa počtu CPU alebo Cores 
(rozšírenie existujúceho vybavenia)

4 ks - VMware vSphere 7 Enterprise Plus pre 1 CPU vrátane 9x5 
(9hodín/pracovné dni) podpory po dobu 3 roky4 ks - Veeam 
Backup & Replication Enterprise Plus pre 1 CPU vrátane podpory 
po dobu 3 rokov

Inštalácia technického vybavenia                Vlastnosti:
Požaduje sa inštalácia hardvérových a softvérových komponentov 
technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu 
zariadení, overenie funkčnosti

*

a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu, 
aktivácia dodaného licenčného softvérového vybavenia spolu s 
konfiguráciou dátových priestorov diskového poľa podľa 
požiadavky objednávateľa

*
Požaduje sa aktivácia záruky výrobcu s preukázaním na webovom 
sídle výrobcu a aktivácia prístupov do manažment a monitoring 
nástrojov.

*
Inštalácia dodaného technického vybavenia zahŕňa pripojenie k el. 
sieti, fyzickú inštaláciu, pripojenie ku komunikačným sieťam LAN a 
SAN

* a diagnostiku na overenie správnej funkčnosti pred nasadením do 
prevádzky.

Inštalácia softvérového a licenčnéhovybavenia                
Vlastnosti:

Inštalácia zahŕňa aktiváciu dodaného licenčného softvérového 
vybavenia spolu s konfiguráciou dátových priestorov diskového 
poľa podľa požiadavky objednávateľa.

Záruka a servisná podpora                Vlastnosti:

Záruka technická podpora v trvaní min. 36 mesiacov, servis na 
hardvér a softvér s odozvou nasledujúci pracovný deň od 
nahlásenia prípadu s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 
9x5.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

I. CENA

1. Dodávateľ je povinný predložiť podrobnú Cenovú kalkuláciu do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, v ktorej pre položku 
1. uvedené v časti Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky uvedie: jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s 
DPH, cenu spolu bez DPH, cenu spolu s DPH. Celková cena za predmet zákazky/zmluvy v cenovej kalkulácii musí byť v 
súlade s celkovou cenou predmetu zmluvy, uvedenou v článku IV Zmluvy - Zmluvná cena.

2. Celková cena predmetu zmluvy a jednotková cena obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu 
uvedeného v časti Funkčná a technická špecifikácia predmetu (dodávka, doprava, vykládka, inštalácia, implementácia a 
integrácia do existujúceho produkčného prostredia, záruka a podpora) a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v 
rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.

. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu 
zákazky/zmluvy. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

4. Celková cena, ceny spolu a jednotkové ceny v cenovej kalkulácii budú zaokrúhlené maximálne na dve (2) desatinné miesta.

5. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predkladanie ponúk nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá 
nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.

Strana 2 z 6 



II. MIMORIADNE NÍZKA PONUKA

1. V prípade, ak cena dodávateľa bude neprimerane nízka vo vzťahu k tovaru alebo službe, resp. bude vykazovať znaky 
mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní), dodávateľ je povinný predložiť na 
požiadanie objednávateľa v lehote určenej objednávateľom doklady a vyjadrenie, ktorým preukáže v rozsahu § 53 zákona o 
verejnom obstarávaní reálnosť plnenia za zmluvnú cenu.

2. Ak dodávateľ v čase stanovenom objednávateľom nepredloží na základe písomnej výzvy doklady a vyjadrenia preukazujúce
reálnosť plnenia predmetu zákazky/zmluvy za cenu vykazujúce znaky neprimerane nízkej ceny, resp. mimoriadne nízkej 
ponuky, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy.

III. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

1. Dodávateľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam kontaktných osôb 
zodpovedných za plnenie tejto zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, funkcia a zároveň 
predloží aj telefónne číslo a e-mailovú adresu na hlásenie záručných vád objednávateľom.

2. Dodávateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť na zverejnené kontaktné údaje Objednávateľa 
jeho vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy s presným označením a popisom ponúkaných produktov, ktoré musia súhlasiť 
s požadovanými vlastnosťami a parametrami zariadenia a služieb.

3. V prípade, že Dodávateľom navrhované riešenie nespĺňa požadované parametre, je Dodávateľ povinný do 3 pracovných 
dní nahradiť toto riešenie plnením plne zodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa.

4. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy preukáže, že disponuje vlastným systémom na 
nahlasovanie porúch v režime 24x7 a to minimálne telefonicky, e-mailom s centrálnou adresou monitorovanou počas 
poskytovania servisu.

5. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží doklad vystavený výrobcom alebo oficiálnym 
distribútorom výrobcu, že zariadenia, ktoré sú predmetom zmluvy, pochádzajú z oficiálnej distribúcie určenej na predaj 
Slovenskej republike.

6. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží doklad vystavený výrobcom alebo oficiálnym 
distribútorom výrobcu, že je certifikovaným partnerom výrobcu zariadení a že výrobca garantuje vykonávanie odborného 
záručného a pozáručného servisu na zariadenia dodané prostredníctvom Dodávateľa aj v prípade zániku Dodávateľa, alebo 
ukončenia jeho pôsobenia na trhu a to v zmysle všeobecných záručných podmienok výrobcu zariadení.

7. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy preukáže, že disponuje technikom s platným certifikátom 
výrobcu pre dodávanú typovú radu zariadení.

8. Miestom plnenia je ústredie objednávateľa v Bratislave. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi presné adresy 
plnenia s kontaktnými osobami v mieste plnenia a kontaktný e-mail, a to obratom, najneskôr však do 1 pracovného dňa od 
uzavretia zmluvy.

9. Dodávateľ dodá predmet zmluvy najneskôr do 8 týždňov od účinnosti zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri plnení 
predmetu zmluvy nedôjde k prerušeniu existujúcich prevádzkových procesov objednávateľa.

10. Dodávateľ je povinný spresniť deň a hodinu dodania predmetu plnenia, resp. jeho časti telefonicky alebo e-mailom, 
minimálne dva dni pred dodaním predmetu zmluvy a tento termín musí písomne potvrdiť zodpovedný zástupca objednávateľa.

11. Dodávateľ dodá tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a 
bude vyhovovať platným normám EÚ, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Rozbalený, použitý, či repasovaný 
tovar nebude akceptovaný. Požaduje sa dodávka nových zariadení od výrobcu (továrensky vyrobenú), zapečatenú 
ochrannými prvkami výrobcu t. j. krabica je prelepená originálnou neporušenou ochrannou páskou výrobcu.

12. Plnenie predmetu zmluvy musí zahŕňať všetky nevyhnutné úkony pre úspešnú implementáciu a integráciu zariadení do 
produkčnej prevádzky Objednávateľa minimálne v rozsahu:- analýza súčasného stavu prevádzkovej infraštruktúry- kontrola 
stavu a funkcie existujúcich zariadení- návrh konfigurácie aktualizovaného produkčného prostredia- návrh ďalších postupov 
projektu

Podmienkou implementácie a integrácie dodaných zariadení je odsúhlasenie návrhov konfigurácie a ďalších postupov projektu
Objednávateľom.- inštalácia zariadení do existujúceho IT prostredia- SW a HW aktualizácia dodaných zariadení- integračný 
test kompatibility s existujúcou IT infraštruktúrou- konfigurácia navrhnutého produkčného prostredia- integrácia dodaného 
prostredia do existujúcej HW infraštruktúry- integrácia dodaného prostredia do existujúcej SW infraštruktúry

- návrh akceptačných testov a postupov- diagnostika a test dodanej infraštruktúry v produkčnom prostredí- analýza výsledkov- 
spracovanie projektovej dokumentáciePodmienkou úspešného plnenia predmetu zmluvy je obojstranná akceptácia 
pozitívneho výsledku záverečných testov.

IV. FAKTURÁCIA

1. Úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia zálohovej platby. 
Cena za skutočne dodaný/poskytnutý celý predmet plnenia bude uhradená jednorazovo na základe dodávateľom vyhotovenej 
a doručenej faktúry.

2. Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry jednorazovo za predmet zákazky podľa bodu 1. podpísaním 
akceptačného protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podpísaný a zmluvnými stranami odsúhlasený 
akceptačný protokol bude neoddeliteľnou prílohou faktúry.

3. Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.

Strana 3 z 6 



4. Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF 
elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ vyhlasuje,
že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
objednávateľa.

5. Miesto doručenia faktúry v listinnej forme je sídlo objednávateľa.

6. Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať 
všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto 
faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, 
opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotu splatnosti.

Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú 
adresu uvedenú objednávateľom v zmysle predošlého bodu.

7. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ v tomto prípade 
bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z.

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ upozorňuje, že dodávateľ musí byť v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní oprávnený 
dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Objednávateľ na overenie splnenia podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní použije údaje a výpis z registra právnických osôb, 
podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018Z.z. za predpokladu,

že požadované údaje je možné overiť v tomto registri. V prípade, ak v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 
verejnej moci nie je možné preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 
overiť, objednávateľ požiada dodávateľa o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní v ním určenej lehote.

V prípade, ak dodávateľ nie je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu ktorý odpovedá predmetu zákazky, 
objednávateľ je oprávnený odstúpiť o zmluvy v zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska, 2. časť "Všeobecné 
zmluvné podmienky", Čl. XVIII "Ukončenie zmluvy", bod 18.2 písm. a) a b). Objednávateľ zároveň upozorňuje dodávateľa, že v
zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska, 1. časť "Trhový poriadok", Čl. IV "dodávateľ", bod 4, dodávateľ sa už 
samotnou registráciou do EKS zaväzuje akceptovať

a dodržiavať obchodné podmienky elektronického trhoviska, vrátane povinnosti spĺňať všetky kvalifikačné, odborné, technické 
a akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi vo vzťahu k plneniu, ktoré tvorí predmet zákazky.

2. V prípade, ak bude celková cena za predmet zmluvy prevyšujúca 100000 eur, je podmienkou nadobudnutia platnosti a 
účinnosti zmluvy zápis konečných užívateľov výhod dodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri 
partnerov").

Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov 
výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o registri partnerov, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu 
dodávateľa do tohto registra /bod 4.4 VZP OPET/.

3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov 
verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o registri partnerov a
k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy /bod 18.2 písm. w) VZP OPET/.

4. Uchádzač môže ponúknuť i kompatibilné ekvivalenty, rešpektujúc záručné podmienky a plnú funkčnosť a nezmenené 
vlastnosti avšak plne kompatibilné so súčasne implementovanými technológiami z dôvodu ochrany už zrealizovanej investície.
Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.

5. Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky/zmluvy, ktoré sú uvedené vo Funkčnej a technickej 
špecifikácii predmetu zákazky/zmluvy sú považované za minimálne. Objednávateľ akceptuje aj také funkčné, technické a 
výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky/zmluvy, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre 
budúvyššie (lepšie) ako sú objednávateľom uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných 
vlastnostiach predmetu zákazky/zmluvy.

6. Porušenie ktorejkoľvek podmienky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade porušenia podmienok 
ustanovených touto Zmluvou zo strany Dodávateľa je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 
celkovej ceny predmetu Zmluvy. Právo na náhradu preukázateľne spôsobenej škody týmto nie je dotknuté.

7. V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenia uvedené v osobitných 
požiadavkách na plnenie, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy.

8. Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku.

9. Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky".

Strana 4 z 6 



Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.08.2022 11:00:00 - 09.08.2025 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cena celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 84 583,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 101 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227778

V Bratislave, dňa 05.08.2022 12:46:01

Objednávateľ:
Sociálna poisťovňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
Asseco Central Europe, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227778


Zákazka


Identifikátor Z20227778


Názov zákazky Servery a licencie zálohovacieho systému (rozšírenie existujúceho
riešenia)


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/326876


Dodávateľ


Obchodný názov Asseco Central Europe, a. s.


IČO 35760419


Sídlo Trenčianska 56/A, Bratislava, 82109, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.7.2022 7:28:39


Hash obsahu návrhu
plnenia 5kL5G8RGelldX9oJsSVU8iwQ/4O3FfhjF1fp7JICpiM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
ACE_SK_Vlastny navrh plnenia.xls







Návrh plnenia


			


						Datacenter server						4


						Produktové číslo			Popis			Počet


			Záručné doby a SLA podmienky			7X06CTO1WW			Server ThinkSystem SR650 - 3yr Warranty			4


						Produktové číslo			Popis			Počet


			Prevedenie			AUVV			ThinkSystem SR650 2.5" Chassis with 8, 16 or 24 bays			1


			Počet a výkon CPU			BAZW			Intel Xeon Gold 6226R 16C 150W 2.9GHz Processor, Passmark 27406 bodov			2			https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+Gold+6226R+%40+2.90GHz&id=3728


			RAM			B4H4			ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM			8


						AURA			ThinkSystem 2U/Twr 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane			1


						5977			Select Storage devices - no configured RAID required			1


			RAID kontrolér			BJHL			ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter			1


			Dátové úložisko - kapacita			B34H			ThinkSystem 2.5" PM883 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD			2


						AUR4			ThinkSystem 2U x8/x8/x8 PCIE FH Riser 1			1


						AURC			ThinkSystem SR550/SR590/SR650 x16/x8(or x16) PCIe FH Riser 2 Kit			1


			Konektivita			AUKK			ThinkSystem 10Gb 4-port SFP+ LOM			1


			Konektivita			ATZB			QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA			2


			Konektivita			AUZX			ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter			1


			Zdroje napájania			AVWD			ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply			2


						6400			2.8m, 13A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord			2


						AUPW			ThinkSystem XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade			1


						AXCH			ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit with 2U CMA			1


						AURD			ThinkSystem 2U left EIA Latch Standard			1


						B0MK			Enable TPM 2.0			1


						B7XZ			Disable IPMI-over-LAN			1


						BPZ0			ThinkSystem SR650 MLK MB			1


						BK15			High voltage (200V+)			1


						AUTF			ThinkSystem 4-7 sequence Label for 2U 2.5"			1


						AUTY			ThinkSystem 12-15 sequence Label for 24x2.5"Chassis			1


						AUT1			ThinkSystem SR650 Lenovo Agency Label			1


						AWFF			ThinkSystem SR650  WW Lenovo LPK			1


						BCH1			ERP LOT9 Solution Country			1


						AUSH			MS First 2U 8x2.5" HDD BP Cable Kit			1


						BJHQ			380mm, SuperCap extend cable			1


						BE0D			N+1 Redundancy With Over-Subscription			1


						B0ML			Feature Enable TPM on MB			1


						BMAU			LP VENT W/STFNR 3LED			1


						AVJ2			ThinkSystem 4R CPU HS Clip			2


						AUSZ			ThinkSystem SR650 Service Label LI			1


						AWF9			ThinkSystem Response time Service Label LI			1


						AURR			ThinkSystem M3.5 Screw for Riser 2x2pcs and Planar 5pcs			4


						B173			Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade in Factory			1


						AUTJ			ThinkSystem common Intel Label			1


						AURS			Lenovo ThinkSystem Memory Dummy			16


						AUSG			ThinkSystem SR650  6038 Fan module			1


						AUTD			ThinkSystem SR650 model number Label			1


						AVWK			ThinkSystem EIA Plate with Lenovo Logo			1


						AUTA			XCC Network Access Label			1


						AUSF			Lenovo ThinkSystem 2U MS CPU Performance Heatsink			2


						AUTQ			ThinkSystem small Lenovo Label for 24x2.5"/12x3.5"/10x2.5"			1


						AVEN			ThinkSystem 1x1 2.5" HDD Filler			6


						AVEQ			ThinkSystem 8x1 2.5" HDD Filler			2


						AUSA			Lenovo ThinkSystem M3.5" Screw for EIA			4


			Prevedenie			AURQ			Lenovo ThinkSystem 2U 3FH Riser Bracket			1


			Prevedenie			AURP			Lenovo ThinkSystem 2U 2FH Riser Bracket			1


						BJKZ			MCHP SuperCap ASCM-35F with Filler			1


						AVWJ			ThinkSystem 750W Platinum RDN PSU Caution Label			1


						AUSU			ThinkSystem Package for SR650			1


						A2HP			Configuration ID 01			1


						5374CM1			software1 Configuration Instruction			8


						Produktové číslo			Popis			Počet


						BJHV			ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter Placement			1


						A2JX			Controller 01			1


						A2HP			Configuration ID 01			1


			SW vybavenie a licencie podľa počtu CPU alebo Cores (rozšírenie existujúceho vybavenia)			7S06067ZWW			VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor w/Lenovo 3Yr S&S			8


						7S0L000EWW			Veeam Backup & Replication Enterprise Plus with 3 years of production support included			8


			Inštalácia technického vybavenia			Asseco Services 1			Inštalácia hardvérových a softvérových komponentov technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti			1


									a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu, aktivácia dodaného licenčného softvérového vybavenia spolu s konfiguráciou dátových priestorov diskového poľa podľa požiadavky objednávateľa


						Asseco Services 2			Aktivácia záruky výrobcu s preukázaním na webovom sídle výrobcu a aktivácia prístupov do manažment a monitoring nástrojov.			1


						Asseco Services 3			Inštalácia dodaného technického vybavenia zahŕňa pripojenie k el. sieti, fyzickú inštaláciu, pripojenie ku komunikačným sieťam LAN a SAN			1


									a diagnostiku na overenie správnej funkčnosti pred nasadením do prevádzky.


			Inštalácia softvérového a licenčnéhovybavenia			Asseco Services 4			Inštalácia zahŕňa aktiváciu dodaného licenčného softvérového vybavenia spolu s konfiguráciou dátových priestorov diskového poľa podľa požiadavky objednávateľa.			1


			Záruka a servisná podpora			5WS7A01540			Foundation Service - 3Yr NBD Resp SR650			8





https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+Gold+6226R+%40+2.90GHz&id=3728
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