Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava
Zápis č. 4/02 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II
konaného dňa 28.5.02
Prítomní: Kohút, Weis, Horváth, Barta, Binder, Elias, Ďurkovič, Mužík, Zdarílek, Hutňan,
Marušák, Mrvová
Neprítomní: Sarnovský, Šipošová, Škrovina
Program:
1. Otváranie obálok na súťaž „MAN BA“
2. Vyhodnotenie súťaží na výber dodávateľa.
3. Schválenie zmlúv a doložiek.
4. Rôzne

K bodu 1.

Otváranie obálok s ponukami pre MAN Bratislava, trasa Nový most - Dobrovičova
V termíne predložili ponuky nasledovní uchádzači:
Č. 1 KISS s.r.o., ponuka formálne kompletná, cena bez DPH
Cenová ponuka: 466 883,- Sk
Č. 2 SITEL s.r.o., ponuka formálne kompletná, cena bez DPH
Cenová ponuka: 409 026,- Sk
Č. 3 SIRIUS s.r.o., ponuka formálne kompletná, cena bez DPH
Cenová ponuka: 411 770,- Sk
Č. 4 TELEMONT Slovakia s.r.o., ponuka formálne kompletná, cena bez DPH.
Cenová ponuka: 407 134,42,- Sk

Uznesenie 74/02
Súťažné ponuky budú posudzované v rozsahu požiadaviek uvedených vo výzve.
Vyhodnotenie súťaže spracuje komisia v zložení:
Ďurkovič, Binder, Barta, Zdarilek
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0
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K bodu 2.
Uznesenie č.75/02
RRP schvaľuje text výzvy na výber dodávateľa pre projekt SanII-PSKE-08/02. Výzvu zaslať
uchádzačom:
SITEL s.r.o.
Telemont Slovakia s.r.o.
RLC Systems s.r.o.
KISS s.r.o.
Optokon s.r.o.
Ekotherm, s.r.o.
Otváranie obálok 25.6.02, 10.00 hod, Vazovova 5, Ba
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č.76/02
RRP schvaľuje zmenu uznesenia č.66/02 zo dňa 2.5.02. Zmeniť predmet ZoD s firmou
OPTOKON s.r.o. z pôvodnej dodávky 6 x MMF na dodávku 8 x MMF.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0
Čiastkový projekt MAN Košice, trasa Moyzesova 36 (SvF TU Košice) – rektorát UPJŠ. Pre
schválený projekt (schválenie v marci 2002) nebol spracovaný text výzvy na výber
dodávateľa.

K bodu 3.
Vyhodnotenie súťaže na dodávku stavebných a kabelážnych prác pre čiastkový projekt
SanII-MSBB-01/01
Uznesenie č.77 /02
RRP schvaľuje návrh výberovej komisie zadať dodávku kompletnej trasy č.1 a časti trasy č.2
– po Právnickú fakultu UMB uchádzačovi č.1 firme KISS s.r.o.
Predmet zmluvy s dodávateľom upraviť v zhode s upresnením RRP.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 4.
Pripojenie detašovaného pracoviska Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Rožňave na chrbticu
SANET II. Prepojenie rádiom na žel. stanicu Rožňava. RRP súhlasí s pripojením za
predpokladu, že technické riešenie pripojenia a postup prerokuje UPJŠ so zástupcami ŽSR.
Energotel a.s. oznámil SANETu listom (Ing.Hričovský), že v budúcnosti nepredpokladá
spoluprácu na projekte SANET II.
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INFOVEK predložil združeniu SANET svoj záujem o vysokorýchlostné pripojenenie SŠ a ZŠ
na infraštruktúru SANET II s navýšením finančnej dotácie o 8 mil. Sk.
Uznesenie č.78/02.
RRP zaväzuje všetkých členov rady, aby vytipovali a predložili na nasledujúcom stretnutí
rady, školy v miestach uzlov SANETu, ktoré je možné pripojiť na SANET II.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0
Ministerstvo kultúry a Ministerstvo zdravotníctva tlmočili združeniu SANET svoj záujem
podielať sa na pripojení vybraných subjektov (knižnice, fakultné nemocnice) na SANET II.
Členovia rady do nasledujúceho stretnutia rady (25.6.02) zvážia a pripravia návrhy pre
kalkuláciu nákladov a platieb za pripojenie (servis, konektivita, paušál ...)
Uznesenie č.79/02.
RRP súhlasí s rozšírením čiastkového projektu MAN Bratislava o nasledujúce prípojné trasy:
- Internáty Mlynská dolina – Matematicko-fyzikálna fakulta
- Uzol SAVBA – JULŠ, Panská ul.
- Uzol SAVBA - UNPF, Sienkiewiczova ul.

V prípade, že ST nebudú realizovať pokládku v lokalite Mlynská dolina, pripraví sa
samostatná výzva na dodavku uvedených prác.
Výzvy zaslať uchádzačom:
SITEL s.r.o.
Telemont Slovakia s.r.o.
Sírius, a.s.
KISS s.r.o.
Euro Montela, s.r.o.
Michlovsky, s.r.o.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0
Zapísal: Mužík
Overil: Weis
Verifikoval : Horváth
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