Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava
Zápis č. 6/02 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II
konaného dňa 8.8.02
Prítomní: Kohút, Weis, Horváth, Barta, Binder, Elias, Ďurkovič, Mužík, Zdarílek,
Marušák, Šipošová
Neprítomní: Sarnovský, Mrvová, Hutňan, Škrovina, Mederly
Program:
1. Otváranie obálok súťaže MAN Košice
2. Schválenie návrhov výberových komisií a schválenie návrhov zmlúv.
3. Schvaľovanie nových projektov.
4. Pripojenie Prievidze a Michaloviec na trasu ORANGE.
5. Rôzne

K bodu 1.
Otváranie obálok súťaže MAN Košice, časť Moyzesova – prípojný bod CANET (SanIIPSKE-06/02). V termíne predložili ponuky nasledovní uchádzači.
Uchádzač č.1 – KISS s.r.o., ponuka formálne kompletná
Cenová ponuka s DPH: 224 870,- Sk (cena v návrhu zmluvy explicitne neuvedená)
Uchádzač č.2 – Optokon s.r.o., ponuka formálne kompletná
Cenová ponuka s DPH: 331 041,00 – Sk (cena v návrhu zmluvy)
Uchádzač č.3 – SITEL s.r.o., ponuka formálne kompletná
Cenová ponuka s DPH: 392 332,00- Sk (cena v návrhu zmluvy)

Uznesenie č.91/02
Súťažné ponuky budú posudzované v rozsahu požiadaviek uvedených vo výzve.
Vyhodnotenie spracuje komisia v zložení:
Gerda, Hutňan, Marušák
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 2.
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Vyhodnotenie súťaže - prístupová sieť Košice, projekt SanII-PSKE-08/02. Návrh
hodnotiacej komisie predložený na rokovanie bol pre firmu SITEL.
Ponuka uchádzača – firma Optokon s.r.o.je o 1.5% výhodnejšia v porovnaní s ponukou firmy
SITEL s.r.o.
Uznesenie č.92/02
Zdôvodnenie – realizácia projektu (SanII-PSKE-08/02) priamo nadväzuje na v súčasnosti už
realizovaný čiastkový projekt SanII-PSKE-07/02 v priľahlom úseku optickej trasy, ktorého
realizátorom bola firma SITEL. Vzhľadom k tejto skutočnosti a na minimálny rozdiel medzi
ponukami (Optokon, SITEL) RRP súhlasí s návrhom výberovej komisie zadať dodávku prác
firme SITEL s.r.o. najmä s ohľadom na budúce zabezpečenie údržby celého úseku optickej
trasy jednou firmou.
RRP schvaľuje návrh ZOD č.09/2002 medzi SANET Bratislava a SITEL s.r.o. Košice
s pripomienkou jednoznačne konkretizovať v predmete zmluvy trasu položenia HDPE rúrky.
Cena dodávky bez 10% DPH je 656 343,-Sk
Schvaľovacia doložka k zmluve č.42.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0

Vyhodnotenie súťaže MAN Bratislava (rozšírenie čiastkového projektu viď. uznesenie RRP
č. 76/02, zápis č.4/02) prípojné trasy:
Trasa A – Kapitulská ul. – Panská ul.
Trasa B – Grösslingova – Sienkiewiczova – Dobrovičova
Trasa C – internáty Mlynská dolina – Matematicko-fyzikálna fakulta
Uznesenie č.93/02
RRP súhlasí s návrhom výberovej komisie zadať výstavbu trasy A firme KISS s.r.o.
RPP bez pripomienok schvaľuje návrh ZOD č.174/2002/74 medzi SANET a KISS.s.r.o.
s predmetom – na kľúč odovzdať a zrealizovať optickú trasu Kapitulská ul. – Panská ul. Cena
dodávky bez 10% DPH 73 980,-Sk
Schvaľovacia doložka k zmluve č.43
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č.94/02
RRP súhlasí s návrhom výberovej komisie zadať výstavbu trasy B firme SITEL s.r.o.
RPP schvaľuje návrh ZOD č.11/2002 medzi SANET a SITEL.s.r.o. s pripomienkou doplniť
text predmetu zmluvy „výkopové práce a uloženie chráničky HDPE“ o projektové,
inžinierske a geodetické práce a jednoznačne konkretizovať optickú trasu (Dobrovičova ul. –
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Sienkiewiczova 1, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV – Grösslingova ul.).Cena
diela bez 10% DPH 354 003, 90-Sk
Schvaľovacia doložka k zmluve č.44
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č.95/02
RRP súhlasí s návrhom výberovej komisie zadať výstavbu trasy C firme SITEL s.r.o.
RPP schvaľuje návrh ZOD č.12/2002 medzi SANET a SITEL.s.r.o. s pripomienkou doplniť
text predmetu zmluvy „výkopové práce a uloženie chráničky HDPE“ o projektové,
inžinierske a geodetické práce na trase FMFI - UIP a ŠD v Mlynskej doline. Cena diela bez
10% DPH 600 795.30-Sk
Schvaľovacia doložka k zmluve č.45.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č.96/02
RRP schvaľuje dodatok číslo 1 k zmluve o dielo č.020401 s firmou Optokon s.r.o.,
Bratislava (kabelážne práce projekt SanII-CHKE-01/01, uznesenie č.66/02). Pôvodne
dohodnutá cena prác bola navýšená o sumu 18 266.60,-Sk s 10% DPH (dodávka stenových
FO rozvádzačov).
Schvaľovacia doložka ku zmluve č.46.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č.97/02
RRP schvaľuje dodatok č.1/2002/72 k zmluve č.165/2002/65 medzi SANET a firmou KISS
s.r.o. s predmetom – dodávateľským spôsobom na kľúč zrealizovať a odovzdať metropolitnú
optickú sieť „Projekt SANET II – BBnet“. Predmet tvoria – stavebnomontážne práce, montáž
FO, geodetické práce, projektová dokumentácia, inžinierske činnosti.
Rozsah prác schvaľuje do výšky finančných prostriedkov pripadajúcich na B.Bystricu.
Realizácia trasy 1 Ekonomická fakulta - Fak. hum. Vied – Fak. prír. vied s pripojením ŠVS,
ŠVK, SAŽP, SAV a trasy 2 Ekonomická fakulta- Právnická fakulta.
Schvaľovacia doložka ku zmluve č.47.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 3.
Uznesenie č.98/02
RRP schvaľuje návrh projektu MAN v Prešove (SanII-MSPO-01/02) a text výzvy na podanie
súťažných ponúk „SANET II – MAN Prešov – 2.etapa“ na dodávateľa projekčných,
stavebných, geodetických a inžinierskych prác. Predpokladané náklady 1 488 tis. Sk.
Text výzvy zaslať uchádzačom:
SITEL s.r.o.
Optokon s.r.o.
KISS s.r.o.
Telekom Slovakia s.r.o.
M TEL s.r.o.
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KONDOR s.r.o.
094 15 Zamutov 165
okr. Vranov n/Topľou
Ing. Ladislav Starega
Ondavská 1
040 11 Košice
Otváranie obálok 5.9.2002, 11.00 hod., Vazovova 5, č. 212
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č.99/02
RRP schvaľuje návrh čiastkového projektu Ekonomickej univerzity v Bratislave
SanII – MSBA – 06/02. Pripojenie objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave na
Prístavnej ulici do uzla siete SANET na Ekonomickej univerzite na Dolnozemskej ceste na
báze optických vedení. Predpokladané náklady 650 tis. Sk
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 4.
Uznesenie č.99/02
RRP akceptuje ponuku firmy ORANGE realizovať pripojenie miest Prievidza (FRI ŽU) a
Michalovce (ŠVS) na kostru SANET II prostredníctvom optických vlákien. Prof. Horváth
zabezpečí vypracovanie dodatkov k zmluvám s ORANGE Slovensko.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 5.
RRP berie na vedomie informáciu prof. Horvátha o finačnej kontrole MF SR.
RRP berie na vedomie žiadosť Východoslovenského múzea Košice o pripojenie do
infraštruktúry SANETu za zvláštnych podmienok. RRP postúpi žiadosť Predstavenstvu.
Prof. Horváth informoval RRP o požiadavke mestského magistrátu v Bratislave a Trnave, aby
SANET platil magistrátu prenájom za položené optické trasy na území mesta (5 až 1000,Sk/m/rok). RRP odmieta požiadavky magistrátu, ktoré sú v rozpore s uzneseniami vlády č.
383/2001, č. 522/2001. V tejto súvislosti berie na vedomie list ministra školstva primátorovi
MB.
RRP berie na vedomie informáciu Ing. Weisa o ponuke „Univerzitnej korporácie pre ďalší
rozvoj Internetu 2“ (UCAID) uzavrieť memorandum o spolupráci medzi SANETom a
korporáciou.
RRP odporúča prostredníctvom videokonferencie podať informáciu o SANET II na
pripravovanej konferencii v LA.
Do prevádzky bola uvedená optická linka, ktorá spája siete SANET a ACONET. Použitá
technológia je gigabitový ethernet. Prostredníctvom uvedenej linky je uskutočnené prepojenie
SANETu do peeringoveho centra VIX, ako aj prepojenie ACONETu do SIXu.
Zapísal: Mužík
Overil: Barta
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Verifikoval : Horváth
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