Vysvetlenie zadania zákazky
Otázka č. 1 záujemcu:
Podľa opisu predmetu zákazky je uvedené, že návrh rozmiestnenia Acess Pointov, ako aj ich mechanická
inštalácia nie je predmetom tejto zákazky.
V časti Požadovaná štruktúra a spôsob určenia ceny dodávky je v tabuľke pod poradovým číslom 6
uvedená montáž a inštalácia Acess Pointov v počte kusov 40.
Z vyššie uvedeného nie je jasne, čo presne je predmetom zákazky.
Žiadame o presne špecifikovanie, čo predmetom zákazky je a čo nie je.

Otázka č. 2 záujemcu:
Je možné naceniť v bode 4. Cenovej ponuky v štruktúre a spôsobe určenia ceny dodávky, určenej
verejným obstarávateľom konfiguráciu už existujúcich zariadení Verejného obstarávateľa namiesto
nákupu a dodávky duplicitného zariadenia, ak toto riešenie bude hospodárnejšie efektívnejšie?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
K otázke č. 1
V súčasnosti pokrytie WiFi signálom zabezpečuje menej ako požadovaných 40 AP, z toho vyplýva, že tie AP,
ktoré sa budú dopĺňať v miestach, kde nie je pripravené prípojné miesto, alebo ide o nové prípojné miesto, bude
potrebné vhodne navrhnúť a následne aj namontovať. Takto pripravené hardvérové zariadenia budú tvoriť nový
funkčný celok, ktorý bude potrebné nakonfigurovať a pripojiť do existujúcej siete Ekonomickej univerzity
v Bratislave. Pri pripájaní do siete je možné využiť existujúcu sieťovú infraštruktúru, ale samotnú montáž
a konfiguráciu zariadení zabezpečuje dodávateľ tak, ako je to uvedené v časti „Požadovaná štruktúra a spôsob
určenia ceny dodávky“ v položke 6 – Montáž a inštalácia AP 40 ks.
Mechanická inštalácia/montáž AP je predmetom tejto dodávky.
K otázke č. 2
Spomínané zariadenie na oddelenie a zabezpečenie dodanej rekonštruovanej časti WLAN infraštruktúry EUBA
od LAN infraštruktúry EUBA a internetového pripojenia podľa bodu 3. písmeno d) nie je v užívaní, ale len
v správe CIT, preto nemôže byť použité na zabezpečenie riešenia predmetu zákazky. Z toho dôvodu je nutné
obstaranie nového samostatného zariadenia a jeho nacenenie podľa bodu 4 cenovej ponuky.
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