Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava
Zápis č. 4/01 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II
konaného dňa 9.10.01
Prítomní: Kohút, Weis, Horváth, Barta, Binder, Elias, Mederly, Ďurkovič, Mužík, Škrovina,
Marušák, Zdarílek, Šipošová
Neprítomní: Hutňan, Mrvová ,Sarnovský
Program:
1. Rozhodnutie o výbere dodávateľov na prenájom optických liniek
chrbticovej siete SANET .
2. Schválenie projektov predložených do RRP
3. Otváranie obálok súťaže - Chrbticová sieť SANET - miestna časť
Zvolen. - stavebné práce a zafúknutie optického kábla.
4. Schvaľovanie návrhov zmlúv.
Zmluva SANET UKF Nitra o prefinacovaní metropolitnej siete v Nitre podľa
projektu SanII-MSNI-01-01
5. Schvaľovanie návrhov výziev na dodávku tovarov, služieb a prác.
6. Informácia o stave realizácie trasy ZV/KE, miestne predĺženia v KE a ZV
7. Rôzne.

K bodu 1.
RRP prerokovala návrh spracovaný skupinou pre vyhodnotenie ponúk na dodávateľov liniek
kostrovej siete, miestnych predĺžení a metropolitných sietí v rámci projektu SANET II.
Uznesenie č.10/01 – RRP schvaľuje predložený návrh SanII-06/01, alternatívu č.1
s doplňujúcimi pripomienkami.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 2.
Uznesenie č.11/01
RRP schvaľuje úpravu čiastkového projektu SanII-CHKE-01/01 – zmena trasy pokládky FO,
obchvat budovy UPJŠ Angelinum v Košiciach, v dĺžke cca.40m
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 3.
K výzve na dodávku výkopových prác, miestne predĺženie Zvolen nepodal ponuku žiadny
uchádzač. RRP poveruje Ing.Weisa objednať práce priamym zadaním vhodnému
dodávateľovi a pripraviť návrh zmluvy pre MŠ SR.
K výzve na dodávku a položenie FO miestne predĺženie Zvolen boli podané dve ponuky:
PPA Control s.r.o. B.Bystrica – 639522,- Sk
Orgatrade s.r.o. B. Bystrica – 599713.70-Sk
RRP s prihliadnutím na cenu dodávky, ostatné charakteristiky sú u oboch uchádzačov zhodné,
vybrala ponuku firmy Orgatrade. Ing. Weis pripraví návrh zmluvy pre MŠ SR. Schválenie
zmlúv RRP vzhľadom na riziko z omeškania sa uskutoční prostredníctvom mailing listu.

K bodu 4.
Uznesenie č.12/01
RRP schvaľuje návrh dohody o spolupráci medzi UKF Nitra a združením SANET v súvislosti
s realizáciou projektu SanII-MSNI-01/01,
schvaľuje schvaľovaciu doložku č.6.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 5.
RRP prerokovala a pripomienkovala spôsob obstarávania a text výzvy na podanie ponúk na
dodávku aktívnych sieťových prvkov pre chrbticovú sieť SANET II, dokument SanII-07/01.
RRP súhlasí so spôsobom a znením textu výzvy. Odporúča uverejniť v 41. týždni inzerát
v dennej tlači - Pravda, SME, Hospodárske noviny.
Schvaľuje text výzvy pre metropolitnú sieť podľa projektu SanII-MSNI-01/01 vrátane
zoznamu firiem s tým, že ide o tie isté firmy ako v zrušenej verejnej súťaži rozšírené
o Telemont a Satro.
RRP vracia späť text výzvy na výber dodávateľa pre projekt SanII-PS-02/01 na ÚVT TU
Košice na doplnenie. RRP požaduje, aby text výzvy bol predložený vo forme definovanej
dokumentom SanII-02/01.
K bodu 6.
Zvolen - zdržanie – výkopové práce
Košice – zdržanie – vybavovanie stavebného povolenia
K bodu 7.
Ing.Weis podal informáciu o stave www stránok SANETu., dostupnosti dokumentov projektu
SANET II.
Inovácia grafickej úpravy a prevádzky WWW SANETu – záujem o zabezpečenie vyjadril
Ing. Kohút, SAV Bratislava
Oficiálne komuniké o stave postupu projektu SANET II bude vydané až po uzavretí zmluvy
s GLOBTELom.
Sprístupnenie vybraných informácií k realizácii projektu SANET II pre správcov uzlov
SANETu budú poskytované na požiadanie správcom www.sanet.sk
Zapísal: Mužík
Overil: Elias
Verfikoval : Horvath

