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Vec: 

Vysvetlenie č. 1  k súťažným podkladom 

 

Ako obstarávateľ  podľa § 7 ods. 2 sme vyhlásili podlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky: 

„Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky“ 

Jeden zo záujemcov nás požiadal o vysvetlenie k súťažným podkladom v nasledovnom: 

Otázka č. 1:  čo sa týka 1. časti opisu zákazky: Softvérová časť IS – bod 3.9.3 a 3.9.4  WIFI prístupový bod 
pre interiér a exteriér – koľko metrov kabeláže je potrebnej a aká je náročná inštalácia?  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Nakoľko stavba Biomasového logistického centra ešte nestojí a nie je vytvorený presný projekt, nie je 
v tejto chvíli možné presne určiť dĺžku kabeláže. Prikladáme vizualizáciu stavby a pôdorys (príloha č.1). 
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Otázka č. 2: pri HW – vaša požiadavka kancelársky balík plne kompatibilný s MS Office – môže byť MS 
Office nahradený aj Libre Office alebo Open Office?  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Kancelársky balík musí 100 % kompatibilný s MS EXCHANGE. 
 
Otázka č. 3: pri bode iný SW pre BIOPEL, podbod 4.1.1 MS Exchange pre 25 užívateľov – aký windows 
server verziu máte v súčasnej dobe? V cene má byť aj inštalácia MS Exchange s nastavením a oživením? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Win Server 2012. V cene je aj inštalácia, systém musí byť funkčný. 

Otázka č. 4: pri HW 8. Veľkoplošná obrazovka (TV) – aká kabeláž je potrebná pre inštaláciu? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Max. do 10 metrov. 

Otázka č. 5: my ako softvérová firma – môže sa spraviť cenová ponuka len na prvú – softvérovú časť? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Ponuku je možne predložiť samostatne na prvú alebo druhú časť alebo na obe časti 
 
V Kysuckom Lieskovci, 8.6.2015 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
Ing. Janka Kasanická 
Predsedníčka predstavenstva 
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