Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
Vazovova 5, 812 69 Bratislava
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY.
Druh zákazky:
Zákazka podľa § 9, ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
neskorších predpisov.
Názov zákazky:
Realizácia optickej trasy na pripojenie škôl do siete SANET v Košiciach
Časť I. Všeobecné informácie
1. Obstarávateľ:
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5,
812 69 Bratislava
IČO:17055270, DIČ: 2020796899
Bankové spojenie : VUB Bratislava - Dunajská č.ú.:133430-012/0200
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.
Združenie je registrované na MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-3899
Tel.: 02-572 96 666, 02-57294 447
1.1 Kontaktná osoba pre zákazku: RNDr. Emil Hutňan, CIaKT UPJŠ v Košiciach,
tel.: 0552341510, e-mail: emil.hutnan@upjs.sk.
1.2 Kontaktná osoba pre VO:
Ing. Juraj Škoda, Výpočtové stredisko FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava,
tel.: 0905524385, e-mail: skoda@elf.stuba.sk.
2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo.
3. Miesto uskutočňovania stavebných prác:
Mesto Košice.
4. Stručný opis zákazky:
Výstavba telekomunikačnej líniovej stavby pre sieť SANET. Stavebné práce pre realizáciu optických
trás v rozsahu výkazu výmer-príloha 2 a prepojenia existujúcej trasy :
SAV Šoltesová-Stredná odborná škola policajného zboru, Južná trieda 1583/50 040 01 Košiceromulda Levočská.
Predmetom zákazky sú:
- výkopové práce a uloženie optickej zemnej chráničky ,
- zasypanie, úprava povrchu a kalibrácia,
- ukončenie chráničiek v budovách“ Súkromná stredná odborná škola Bukovecká
17,040 12 Košice - Juh, a ZŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice - Juh
- porealizačné zameranie, spracovanie knihy plánov.
Následne zafuknutie optického mikrokábla do mikrotrubice z bodu X podľa prílohy1- SAV
Šoltesova a vyzváranie na patch paneli v školách, na vytvorenie optickej trasy medzi subuzlom
a pripájanými subjektami:
- Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, 040 12 Košice - Juh, a
- ZŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice - Juh
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5. Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet:
45235300-5
45112000-5
32562300-3
32571000-6

Stavebné a doplnkové práce na stavbe telefónnych komunikačných vedení
Výkopové zemné práce a presun zemín
Optické káble na prenos údajov
Komunikačná infraštruktúra

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
do 30 000 €.
7. Rozsah zákazky:
7.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky podľa: Časť II. Opis predmetu zákazky.
7.2. Variantné riešenie sa nepripúšťa.
8. Obhliadka miesta uskutočnenia prác a vysvetľovanie:
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia prác a budú mať otázky
k vysvetleniu výzvy dostanú informácie na telefónnom čísle alebo priamo u zodpovednej osoby:
RNDr. Emil Hutňan, CIaKT UPJŠ v Košiciach,tel. 0552341510
mail: emil.hutnan@upjs.sk
9. Lehota dodania predmetu zákazky:
Do 30. 11. 2015
10. Lehota na predloženie ponuky a spôsob doručenia:
10.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť zabezpečená
proti nežiaducemu otvoreniu Na obálke musia byť nasledovné údaje:
10.1.1 Adresa doručenia ponuky:
RNDr. Emil Hutňan, CIaKT UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 01 Košice,
10.1.2 obchodné meno a adresa sídla uchádzača
10.1.3 Označenie obálky: „SANET do škôl – Pripojenie škôl do siete SANET v Košiciach“,
„ Súťažná ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
10.2 Ponuky je potrebné doručiť poštou, doručovacou službou alebo osobne na adresu:
RNDr. Emil Hutňan, CIaKT UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 01 Košice,
do 17. 8. 2015, 10:00 h.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
11.1 Predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce a ostatné činnosti podľa
predmetu zákazky alebo(originál alebo úradne overená kópia nie staršia ako 3 mesiace k termínu
predkladania ponúk). Alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1
zákona.
11.2 Doklad o odbornej spôsobilosti na stavbu a montáž technológií telekomunikačnej líniovej
stavby.
11.3 Uchádzač predloží zoznam zákaziek podobného alebo obdobného charakteru ako je predmet
zákazy minimálne za obdobie rokov 2012, 2013 a 2014.Verejný obstarávateľ odporúča, aby
zoznam obsahoval:
- názov alebo obchodné meno odberateľa, adresa jeho sídla alebo miesto podnikania,
- cena za zákazku celkom v € bez DPH (údaje uvedené v iných menách ako v mene EUR,
prepočíta uchádzač na menu EUR,
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- lehota dodania (podľa zmluvy s odberateľom),
- názov dodaného tovaru (podľa zmluvy s odberateľom),
- údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených informácií.
11.4 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neoverovať referencie uchádzača v prípade, ak má vlastné
referencie z minulých zákaziek.
11.5 Minimálna požadovaná úroveň je realizácia minimálne jednej zákazky, kde zmluvná cena diela,
ktoré záujemca zrealizoval a ukončil svojimi kapacitami musí byť minimálne v objeme 29 000,€ bez DPH (minimálny finančný objem referencie).
11.6 Doklady týkajúce sa podmienok účasti je možné nahradiť čestnými vyhláseniami uchádzača
alebo neoverenými kópiami dokumentov o splnení podmienok účasti. Aktuálne originály
požadovaných dokumentov predloží úspešný uchádzač, po výzve verejného obstarávateľa, pred
podpisom zmluvy.
12. Obsah ponuky
12.1. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
alebo českom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v
pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad, okrem českého jazyka.
12.2. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
12.2.1 Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet
zákazky podľa týchto súťažných podkladov;
12.2.2 hneď za titulným listom, obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s
odkazom na očíslované strany;
12.2.3 vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami verejného obstarávateľa v tejto výzve na
predloženie ponuky, pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov predložených
v ponuke,
12.2.4 návrh na plnenie kritérií (Formulár: Krycí list ponuky),
12.2.5 doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v časti
11. Podmienky účasti uchádzačov,
12.2.6 podpísaný návrh zmluvy, s oceneným dokumentom Výkaz – výmer,
12.2.7 CD disk obsahujúci celú ponuku v elektronickej forme.
12.3. Výsledná cena musí byť konečná a musí obsahovať aj náklady na uvedenie rozkopaných
pozemkov do pôvodného stavu. V ponuke sa uvedie cena bez DPH a taktiež s DPH. Ak uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH,
upozorní v ponuke.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom výberu najvhodnejšej ponuky je cena za uskutočnenie celého rozsahu prác podľa
špecifikácie v opise predmetu obstarávania.
14. Doplňujúce informácie:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu z predložených ponúk a zrušiť súťaž.
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Časť II. Opis predmetu zákazky
Predmetný návrh rieši plánovanú výstavbu optickej trasy projektu „SANET do škôl - Pripojenie škôl
do siete SANET v Košiciach“, v dĺžke cca. 5864 m v k. ú. Košice.
Celkova trasa pozostáva z úsekov:
- mikrotrubica SAV Šoltesova -romulda Stredná odborná škola policajného zboru, Južná trieda
1583/50 040 01 Košice(bod A) - romulda Levočská(bod B) -je vo vlastníctve Sanet
- z bodu B je potrebné vybudovať alebo odpredať mikrotrubicu z :
romulda Levočská – romulda Bukovecká(bod C)Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17,
040 12 Košice - Juh, a ZŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice - Juh .
Celková dlžka optickej trasy cca 4598 m+1177m+99m
Požadujeme:
- vybudovať alebo odpredať už existujúcu optickú trasu v podobe mikrotrubice následne zafúknuť:
- 72 vl. optického kábla do mikrotrubice v dĺžke 4598 m z bodu X do bodu B
- 48vl. optický kábel do mikrotrubice v dĺžke 1177m z bodu B do bodu C
- 12 vláknový mikrokábel z bodu C-KOS Bukovecká do budovy Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17, 040 12 Košice - Juh, a ZŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice - v dĺžke 99m,
Predmetná stavba rieši plánovanú výstavbu optickej trasy zafúknutím 72 vl. optického kábla do
mikrotrubice v dĺžke 4598m, následne zafúknutím 1177 m 48 vláknového optického kábla. Ďalej bude
trasa pokračovať 12 vláknovým káblom s ukončením v objekte Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17, 040 12 Košice , a ZŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice
Popis navrhovaných trás HDPE rúr (optických káblov)
Trasa HDPE rúry kostrovej siete SANET-u
Existujúca optická trasa v podobe mikrotrubice vychádza z budovy SAV Šoltesova , do romuldy B na
Levočskej. Je potrebné zafúknuť a vyzvárať v optickej spojke celý profil 72 vláknového mikrokábla.
Trasa HDPE rúry miestnej siete SANET-u
Trasa vedie od romuldy bodu B do bodu C–KOS Bukovecká sa vyzvára 48 vláknový mikrokábel.
Následne 12 vláknovým optickým káblom do budovy Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17,
040 12 Košice , a ZŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice bod D.
Zriadením romuldy a optických spojok v bode C ,bude možné v budúcnosti pripájať ďalšie školy na
trase.
Vstup optickej chráničky do budovy:
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, 040 12 Košice , a ZŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice
je znázornený v projektovej dokumentácii.
Predpokladaná trasa vyznačená na mape mesta spolu s pripájanými objektmi je v prílohe str.8.
Výkaz vymer v prilohe str. 5-6.
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CENOVÁ PONUKA
Na
SADOŠ 2015
stavbu:
SAV Šoltesovej-KOS
Trasa:
Levočská
Montážne práce
Zafukovanie MOK do MT10
Prifukovanie 2x MT10 do HDPE40
ku káblu 12mm
Montáž MATRIX
Montáž spojky, koncovky na
mikrotrubičku
Montáž vnútorných rozvodov
Zváranie vlákien
Záverečné meranie PM+OTDR
Uloženie zemnej šachty
Inžinierska činnosť + vybavenie
rozkop. Povolenia
Pomocná jama pre zafukovanie v
zeleni

m.j.

Počet

EURO/m.j.

Spolu

m

4598

0,00

m

1070

0,00

ks

3

0,00

ks

5

0,00

ks
ks
ks
ks

1
144
72
2

0,00
0,00
0,00
0,00

ks

1

0,00

ks

8

0,00
0,00

Montážny materiál
Mini optický kábel 72SM
Mikrotrubička MT10/8 mm
Patchpanel 19"/2U pre 48DSC
Pigtail SC/PC SM - 2m
Adaptér SC/PC SX
Ochrana zvaru 45mm
Kazeta pre uloženie zvarov, s
držiakom zvarov
Zemná šachta
Zemná optická spojka
Chránička FXP 25
I-Matrix
Spojka MT10
Koncovka MT10

m.j.

Počet

EURO/m.j.

Spolu

m
m
ks
ks
ks
ks

4598
2140
1
72
72
72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ks

6

0,00

ks
ks
m
ks
ks
ks

2
0
10
3
4
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Spolu za CP bez DPH:

0,00

Spolu za CP s DPH:

0,00
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CENOVÁ PONUKA
Na stavbu: SADOŠ 2015
Trasa: KOS Levočská -KOS Bukovecká - Školy Bukovecka 17
Montážne práce
Zafukovanie MOK do MT10
Montáž MATRIX
Montáž spojky, koncovky na
mikrotrubičku
Montáž vnútorných rozvodov
Zváranie vlákien
Záverečné meranie PM+OTDR
Uloženie zemnej šachty
Inžinierska činnosť + vybavenie
rozkop. Povolenia
Pomocná jama pre zafukovanie v
zeleni

m.j.

Počet

EURO/m.j.

Spolu

m
ks

1177
1

0,00
0,00

ks

0

0,00

ks
ks
ks
ks

1
24
12
2

0,00
0,00
0,00
0,00

ks

1

0,00

ks

2

0,00
0,00

Montážny materiál
Mini optický kábel 48SM
Mini optický kábel 12SM
Patchpanel 19"/2U pre 24SC
Pigtail SC/PC SM - 2m
Adaptér SC/PC SX
Ochrana zvaru 45mm
Kazeta pre uloženie zvarov, s
držiakom zvarov
Zemná šachta
Zemná optická spojka
Chránička FXP 25
T-Matrix
Spojka MT10
Koncovka MT10

Nákup optickej trasy
KOS Levočská - KOS Bukovecká
KOS Bukovecká - Bukovecká 17

m.j.

Počet

EURO/m.j.

Spolu

m
m
ks
ks
ks
ks

1177
99
1
12
12
24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ks

5

0,00

ks
ks
m
ks
ks
ks

2
1
100
1
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m.j.
m
m

Počet
1070
90

EURO/m.j.

Spolu
0,00
0,00
0,00

Spolu za CP bez DPH:

0,00

Spolu za CP s DPH:

0,00

6/8

7/8

KRYCÍ LIST PONUKY
Pre verejného obstarávateľa: Združenie používateľov Slovenskej akademickej
dátovej siete SANET Vazovova 5, 812 69 Bratislava.
Na zákazku:

Realizácia optickej trasy na pripojenie škôl do siete
SANET v Košiciach

Uchádzač:

Sídlo/Miesto podnikania:

štatutárny zástupca:

IČO:

Údaje určené k čítaniu pri otváraní obálok s ponukami:

Kritérium

Ponuka uchádzača

Celková cena

Rozumie sa v zmysle súťažných podkladov.
V ........................ dňa ...........................
Uchádzač ..............................................................
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