Vysvětlení zadávací dokumentace č. II
Název veřejné
zakázky:

Modernizace MěÚ Dačice

Zadavatel
Název:

Město Dačice

IČO :

00246476

Adresa sídla:

Krajířova 27, 380 13 Dačice

Právní forma:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:
Profil zadavatele:

801 – obec
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057
marek.bena@seznam.cz
https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html

Město Dačice, IČO: 00246476, se sídlem Krajířova 27, 380 13 Dačice, jako zadavatel
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Modernizace MěÚ Dačice, jejíž zadávací
řízení bylo zahájeno dne 10. 10. 2018, obdrželo dne 1. 11. 2018 žádost dodavatele
o vysvětlení zadávací dokumentace, a to ve vztahu k části 4 veřejné zakázky – Zvýšení
dostupnosti služeb města, a v návaznosti na ni poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s čl. 13.1 zadávací dokumentace následující vysvětlení a doplnění zadávací
dokumentace.
Žádost dodavatele:
Zadavatel v části 4 (ZD) – Zvýšení dostupnosti služeb města, v příloze č. 1 zadávací
dokumentace Specifikace předmětu plnění uvádí mj. tyto požadavky na montáž AP:
• Montáž AP a jejich připojení k vyznačeným zásuvkám
Připojení AP k zásuvkám bude provedeno způsobem odpovídajícím potřebám zadavatele z
pohledu technických možností daných prostor i potřebám vizuálním, tedy skrytého vedení
kabelů apod. Montážní materiál a kabeláž bude součástí dodávky.
DOTAZ:
Žádáme tímto zadavatele o potvrzení, že bude v každé místnosti, kde jsou vyznačena umístění
AP, k dispozici zásuvka počítačové sítě, která je zakončením trasy zakončené v serverovně,
ve které se budou umisťovat PoE switche.
Dále zadavatele žádáme o potvrzení, že v budově „Zámeček“ bude třeba vytvořit nové
propojení od AP přímo do serverovny v téže budově, a to v existujících kabelových trasách,
tedy lištách, žlabech apod.
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel potvrzuje, že přímo v místnostech, ve kterých je požadováno umístění AP, je
k dispozici zásuvka počítačové sítě (popř. je k dispozici v sousední místnosti, ze které je možno
učinit průraz). Zadavatel pro poskytnutí úplné představy v příloze tohoto vysvětlení a doplnění
zadávací dokumentace poskytuje situační výkresy, ze kterých je umístění zásuvek zřejmé.
Zadavatel rovněž potvrzuje, že v budově Krajířova 27 (tzv. „starý zámek“) je třeba vytvořit
propojení od AP do serverovny, přičemž k dispozici jsou stávající kabelové trasy v lištách, do
kterých je možné požadované kabelové propojení umístit (viz rovněž přiložené příslušné
situační výkresy).
Prodloužení lhůty pro podání nabídek pro část 4 veřejné zakázky
S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část 4 veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta
skončí dne 19. listopadu 2018 v 9.00 hod.
Tato změna ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna
rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.
Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele
https://zakazky.dacice.cz/ na adrese veřejné zakázky
https://zakazky.dacice.cz/contract_display_224.html.

V Dačicích dne 2. 11. 2018
podepsal
Ing. Karel Digitálně
Ing. Karel Macků
2018.11.02
Macků Datum:
11:17:26 +01'00'

…………………………………………..
Ing. Karel Macků
starosta
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