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Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava 
 

Zápis č. 3/02 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II 
konaného dňa 2.5.02 

 
Prítomní: Kohút, Weis, Horváth, Bárta, Binder, Elias, Ďurkovič, Mužík, Škrovina, Zdarílek, 
Hutňan, Marušák  
Neprítomní: Sarnovský, Mrvová, Šipošová, Hutňan 
 
Program: 
1.  Otváranie obálok na súťaž „MAN BB“ 
2.  Vyhodnotenie súťaží  na výber dodávateľa. 
3. Schválenie zmlúv. 
4. Nové projekty – schvaľovanie. 
5.  Rôzne 

 

K bodu 1. 

Otváranie obálok s ponukami pre MAN Banská Bystrica, čiastkový projekt SanII-MSBB-
01/01. V požadovanom termíne predložili ponuky nasledovní uchádzači: 

Č. 1 KISS s.r.o., ponuka formálne kompletná, cena bez DPH 

Cenová ponuka: 

Inžinierske a geodetické práce - 599 241,-Sk 

Stavebné práce, položenie FO 

Trasa 1 variant 24 vlákien                2 616 091,-Sk 

Trasa 1 variant 48 vlákien                3 513 260,-Sk 

Trasa 2 variant 24 vlákien                6 486 631,-Sk 

Trasa 2 variant 48 vlákien                7 685 498,-Sk       

 

Č. 2 SITEL s.r.o., ponuka formálne kompletná, jednotkové ceny bez DPH 

Trasa 1 – inžinierske práce 128 000,-Sk ,geodetické práce  30,-Sk/m 

Trasa 2 -  inžinierske práce 221 000,-Sk ,geodetické práce  30,-Sk/m 

Výkopové práce -  298,-Sk/m trávnatý povrch 

                           -  806,-Sk/m spevnený povrch 
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             - 380,-Sk/m liaty asfalt   

Položenie HDPE                       –     13,-Sk/m 

Položenie HDPE do chráničky  –     20,-Sk/m 

Podvŕtanie                                  -    900,-Sk/m 

Podvŕtanie nad 6 m                    -  1500,-Sk/m     

Položenie optiky                         -     38,-Sk/m 

 

Č. 3 TELEMONT Slovakia s.r.o., ponuka formálne kompletná, ceny bez DPH. V cenu sú už 
zahrnuté projekčné, inžinierske a geodetické práce. 

Trasa 1 variant 24 vlákien – 3 767 388.76,-Sk 

Trasa 1 variant 48 vlákien – 4 162 951.36,-Sk 

Trasa 2 variant 24 vlákien -  5 563 560.67,-Sk 

Trasa 2 variant 48 vlákien -  6 122 533.00,-Sk 

Uchádzač č.3 doplnil ponuku o návrh trasy 3. 

Trasa 3 variant 24 vlákien – 2 720 564.31,-Sk 

Trasa 3 variant 48 vlákien – 2 945 710.01,-Sk 

 

Súťažné ponuky budú posudzované v rozsahu požiadaviek uvedených vo výzve. 

Vyhodnotenie súťaže spracuje komisia v zložení: Elias, Weis, Ďurkovič 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu 2. 

Vyhodnotenie súťaže na dodávku monitorovacích počítačov do uzlov  siete SANET. 

Uznesenie č.62 /02 
RRP schvaľuje návrh výberovej komisie zadať dodávku 15 zostáv monitorovacích počítačov 
v celkovej cene (s DPH) 913 644,00,-SK uchádzačovi č.2  firme A.V.I.S. s.r.o. Bratislava. 
RRP súhlasí so znením zmluvy s dodávateľom bez pripomienok.  
Schvaľovacia doložka č. 27. 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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Vyhodnotenie súťaže na dodávku optických meracích prístrojov pre zabezpečenie 
prevádzky  siete SANET. 

Uznesenie č.63 /02 
RRP schvaľuje návrh výberovej komisie rozdeliť dodávku meracích prístrojov podľa 
výhodnosti medzi viacerých dodávateľov. 
Dodávku 1 ks OTDR v celkovej sume 480 420,-Sk + 10 kusov čistiacich sád v celkovej sume 
24 000,-Sk zadať uchádzačovi č. 2, firme ELSINCO Slovensko, s.r.o. 
RRP súhlasí so znením zmluvy s dodávateľom bez pripomienok.  
Schvaľovacia doložka č. 28. 
Dodávku 5ks meracích prístrojov OLP-6 v celkovej sume 171 800.50,-Sk, zadať uchádzačovi 
č.3, firme AKTERNA s.r.o. 
RRP súhlasí so znením zmluvy s dodávateľom bez pripomienok.  
Schvaľovacia doložka č. 29. 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
Vyhodnotenie súťaže na dodávku trás MAN Žilina 
Uznesenie č.64/02 
RRP schvaľuje návrh výberovej komisie zadať dodávku projekčných, stavebných a 
kabelážnych prác uchádzačovi č.2, firme Telemont Slovakia s.r.o.  
RRP súhlasí s rozšírením predmetu zmluvy o vypracovanie projektu a územného rozhodnutia 
na trasu B1 (uzol SANET II, Moyzesova 20 – FŠI, Ul. 1.mája – ŽSR, traťová dištancia, Ul. 
1.mája). RRP súhlasí so zmenou trasy A3 – prípojný bod UPC, Ul. Pittsburgská – areál ŽU, 
V. Diel na – prípojný bod Orange (Globtel), Ul. Ružičkova – areál ŽU V. Diel.  
Schvaľovacia doložka č.30. 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
Vyhodnotenie súťaže na dodávku stavebných a kabelážnych prác pre miestne 
predĺženie, optická chrbticová sieť Košice, projekt SanII-CHKE-01/01. 
Ponuka bola členená na dve časti – dodávka stavebných prác 
                                                      -  dodávka  kabelážnych prác 
Uchádzači sa mohli rozhodnúť pre dodávku oboch alebo len jednej časti prác. 
Uznesenie č.65/02 
RRP schvaľuje návrh výberovej komisie zadať dodávku stavebných prác (ZOD č.05/2002 a 
ZOD č.03/2002) uchádzačovi č. 1 firme SITEL s.r.o.  
RRP súhlasí so znením zmluvy s vybraným dodávateľom.  
Schvaľovacia doložka č.31 
Uznesenie č. 66/02 
RRP schvaľuje návrh výberovej komisie zadať dodávku prác na kabelážnu časť uchádzačovi 
č.3 Optokon s.r.o., cena dodávky 684 508.50,-Sk s DPH. 
RRP súhlasí so znením zmluvy s vybraným dodávateľom.  
Schvaľovacia doložka č.32.  
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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Vyhodnotenie súťaže - prístupová sieť UPJŠ, čiastkový projekt San II- PSKE-05/02,  
(stavebná časť a kabelážna časť). 
 
Uznesenie č.67/02 
RRP schvaľuje návrh výberovej komisie zadať dodávku stavebných prác a zafúknutie 
optického kábla uchádzačovi č.1 SITEL s.r.o. Zváranie a premeranie optiky si zabezpečí 
UPJŠ. Upresniť predmet zmluvy.  
Schvaľovacia doložka č. 33 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
K bodu 3. 
 
Uznesenie 68/02 
RRP schvaľuje dodatok č.1 k zmluve SST0002 medzi Orange Slovensko a.s. a združením 
SANET zo dňa 20.12.02  o prenájme optických vlákien. Predmetom dodatku je rozšírenie 
nájmu optických trás pre chrbticovú sieť SANET II. 
Zriaďovací poplatok 2xSM – 94.00,-Sk/bm ,mesačný nájom 2xSM -  0.80,- Sk/bm bez DPH       
Schvaľovacia doložka č.34 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
Uznesenie 69/02 
RRP schvaľuje kúpnu zmluvu s BGS na dodávku sieťových zariadení II. Etapa na základe 
výberového konania - uznesenie 22/01 zo dna 22.11.01, a s cenami podľa zmluvy – 
schvaľovacia doložka 09/01) 
Celková cena 31,279.807,- Sk s DPH 
Schvaľovacia doložka č.35 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
Uznesenie 70/02 
RRP schvaľuje Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 11/2002 na dodávku záložných zdrojov na 
základe výberového konania - uznesenie 31/01 zo dna 13.12.01, a s cenami podľa zmluvy – 
schvaľovacia doložka 14/01) 
Celková cena 915.710,40,- Sk s DPH 
Schvaľovacia doložka č.36 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
Uznesenie 71/02 
RRP schvaľuje Dodatok č. 1 k ZOD s firmou Sirius a.s., na inžiniersku činnosť a realizáciu 
stavebných prác na prípojke MAN v Bratislave do objektu UK na Gondovej. 
Celková cena 89.0923,- Sk bez DPH 
Schvaľovacia doložka č.37 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
K bodu 4. 
 
Uznesenie 72/02 
RRP schvaľuje návrh projektu pre inštaláciu optickej trasy „Nový most – ŠD Dobrovičova“ 
ako súčasť MAN Bratislava. Navrhovateľ projektu spracuje súťažné podklady pre výber 
dodávateľa stavebných a kabelážnych prác. Osloviť firmy: 



 5 

SITEL s.r.o. 
Sirius s.r.o. 
KISS s.r.o. 
Telemont Slovakia s.r.o. 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
Uznesenie 7302 
RRP schvaľuje návrh projektu prístupovej siete v Košiciach SanII-PSKE-08/02 – 
vybudovanie optickej trasy. Projekt naväzuje na projekt SanII-PSKE-07/02. Predpokladané 
náklady 400 tis.-, Sk 
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
K bodu 5. 
RRP súhlasí s použitím časti optického kábla vo vzdušnom závese v Košiciach pre pripojenie 
Mestského múzea Košice. Konkrétne riešenie prepojenia uviesť v predmete zmluvy medzi 
múzeom a združením SANET. RRP poveruje Ing. Gerdu vypracovať návrh zmluvy. 
 
Zapísal: Mužík 
Overil: Zdarilek 
Verifikoval : Horváth 


