
 

 

Vysvetlenie 
 

 

 
Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu 

o zákazku – Dodanie a prevádzkovanie komplexného hybridného riešenia VoIP  - zverejnenú na webovej 
stránke verejného obstarávateľa, dňa 24.04.2019, formou prieskumu trhu,  dáva nasledovné vysvetlenie:  
 

 

Otázka č.1: Virtulna ustredna, bod 4. : Ako si mame vysvetlit hovory medzi pevnými klapkami v rámci VPS 
bez kapacitných obmedzení? 

Odpoveď: Súbežné hovory medzi stolovými SIP telefónmi medzi sebou nebudú započítavané do kapacity 
volacích kanálov podla bodu 2. 

 
Otázka č.2: Záložné pripojenia bod 27. a 28. – myslí sa zálohovanie IP PbX vo virtualizovanom prostredi 

alebo zaloha SIP trunku? 
Odpoveď: Myslí sa jednoduchá záloha konektivity pre SIP trunk v Bratislave a SIP telefóny v Košiciach. 
 
Otázka č.3: Bod 29 prosim vysvetlit, co sa ocakava. Dodanie 50 Mbit/s Internetu? 
Odpoveď: Áno. 
 
Otázka č.4: Bod 30 prosim vysvetlit zmysel riesenia. Pokial vypadne v danej lokalite internet resp. VPN 

zakaznika, tak sa IP telefon na IP PbX nepripoji. 
Odpoveď: Zmyslom riešenia je mať na vrátnici aj inú telekomunikačnú technológiu mimo našej 

infraštruktúry. Určená má byť na tiesňové volania. Napríklad klasická pevná linka alebo mobilný telefón. 
 

 
Otázka č.5: Volací a dátový program pre služby pevnej siete bod 5. Pokial su obe lokality pripojene cez IP 

PbX nemozu mat samostatny volaci program + prosim vyspecifikovat lokality pre cislovaci plan. 
Odpoveď: Tieto lokality nepožadujeme pripájať do IP PbX. Chceme ponechat existujúcu pevnú linku aj s 

telefónnym číslom. 
 
Otázka č.6: Bod 6: Mame dodat ADSL pristup do internetu s verejnou statickou IP? Co sa mysli pod 

samostatnym volacim programom? 
Odpoveď: Áno, napríklad ADSL s verejnou statickou IP. Telefón môže byť pripojený do IP PbX alebo môže 

byť použitá klasická pevná linka s neobmedzeným volacím programom. 
 
Otázka č.7: Prosim o vysvetlenie bodu  Neobmedzené sms zasielateľné cez API, pripadne specifikaciu 

poctu a parametrov sluzby. 
Odpoveď: Pôjde o zasielanie verifikačných a notifikačných sms výlučne našim študentom a 

zamestnancom. Napríklad v prípade resetu hesla. Sĺňa to napríklad služba "sms-direct” HTTPS API 
alebo iná sms brána s príslušnou dokumentáciou. Počty sms žiadame neobmedzené pre takúto skupinu 
užívateľov. 
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