Všem dodavatelům

NAŠE ZNAČKA/OUR REF.:

VZN/0122001552/2015

VYŘIZUJE/RESP.:

Lukáš Paleček

DATUM/DATE:

30. 4. 2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Technické zabezpečení perimetru letiště Praha/Ruzyně
jednací řízení s uveřejněním
0122001552

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Český Aeroholding, a.s.
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
248 21 993

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedený dotaz k zadávacím
podmínkám, který Vám tímto poskytuje včetně odpovědi v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Zadavatel zároveň
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Dotaz č. 1
Jaká je skladba zpevněných ploch.
Odpověď č. 1
Na takto formulovaný dotaz nemůže Zadavatel odpovědět, odpověď je možné poskytnout na základě konkrétně
navržené křižovatky komunikace s kabelovým vedením. Na různých místech letiště Praha/Ruzyně je konstrukční
skladba komunikací a tudíž únosnost vozovek různá. Z tohoto důvodu Zadavatel nedokáže předat Uchazeči
relevantní informace, bez znalosti navrhované trasy kabelového vedení ze strany Uchazeče.
Při zpracování projektu a realizaci Zadavatel požaduje řešit křižovatky podzemních vedení s komunikacemi dle ČSN
736005. V případě konkrétního stanovení místa křižování bude Zadavatel schopen jednoznačně odpovědět pro
každý případ křižování.
Dotaz č. 2
Jaká je požadována únosnost zpevněných ploch po opravě?
Odpověď č. 2
Viz odpověď č. 1.
Dotaz č. 3
Je možné používat, jak řízené tak i neřízené protlaky?
Odpověď č. 3
Ano, Zadavatel akceptuje použití obou technologií. Uchazeč v návrhu řešení zváží užití takové technologie, která
zohlední místní provozní podmínky na komunikaci a situaci stávajících podzemních sítí.
Dotaz č. 4
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Jaké je požadováno rozlišení kamer? V případě PTZ kamery je uvedeno ve specifikaci 1920/1080 jako referenční
vzorek je pak kamera s rozlišením 720p. V případě pevných kamer je ve specifikaci rovněž požadované rozlišení
1980/1080 a jako referenční vzorky jsou uveden 1 typ kamery s 2 variantami rozlišení (1280/720 a 1920/1080)
Odpověď č. 4
Zadavatel akceptuje rozlišení IP i PTZ IP kamer dle uvedených referenčních vzorků, tzn. pro IP pevnou kameru platí
minimální hodnota rozlišení 720p 1280x720 a pro PTZ IP kameru platí minimální hodnota rozlišení 720p 1280x720.

Dotaz č. 5
V souvislosti s výběrovým řízením ev.č. VZ485156 « Technické zabezpečení perimetru letiště Praha/Ruzyně » bych
Vás chtěl požádat o poskytnutí podkladů pro identifikaci objektů a označení přípojných míst dle popisu a číslování
uvedených v příloze F_ Technická specifikace. Tyto podklady jsou zásadní při návrhu a kalkulaci napěťových a
datových tras a také pro projektovou část zadání. Z pohledu časového termínu pro podání nabídky Vás tímto žádám
o zajištění techto podkladů v nejkratším možném časovém termínu.
Odpověď č. 5
Zadavatel poskytuje dokumentaci, ze které vycházel při stanovování popisu a číslování v příloze F_Technická
specifikace. Přiložená dokumentace obsahuje všechna přípojná místa v areálu letiště Praha/Ruzyně. Při stanovování
technické specifikace Zadavatel určil přípojná místa pro účely zabezpečení perimetru, kterými se musí uchazeči
v rámci své nabídky řídit.
Dotaz č. 6
V souvislosti s výběrovým řízením ev.č. VZ485156 « Technické zabezpečení perimetru letiště Praha/Ruzyně » bych
chtěl požádat o úpravu přílohy B – VZOR SMLOUVY K VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem smlouvy je dle článku 1.4 Dodávka smlouvou
specifikované projektové dokumentace a článek 1.3.4 odstavec a) uvádí: “ Inženýrskou činnost pro získání
Územního rozhodnutí a všech souvisejících povolení, rozhodnutí atd. (dále také jako „UR“) a inženýrskou činnost pro
získání Stavebních povolení a všech souvisejících povolení, rozhodnutí atd. (dále také „SP“) provede Objednatel na
základě výzvy Zhotovitele a předložení příslušného technicky schváleného stupně projektu “ neplyne z této smlouvy
pro závazek přímo vykonávat inženýrskou činnost. Z tohoto titulu je název smlouvy zavádějící a navrhujeme zvážení
změny názvu smlouvy na “Smlouva na vytvoření projektové dokumentace a podpora inženýrské činnosti”
Pro doplnění uvádím že:
Inženýring představuje skupinu činností, které vykonává subjekt k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Do
těchto činností patří v praxi zejména aktivity spojené s opatřením územního rozhodnutí či stavebního povolení,
případně, po dohodě s klientem, koordinace celého projektu, zprostředkování komunikace mezi projektantem,
klientem a úřady a další činnosti, kterými osobu vykonávající inženýring klient nebo projektant pověří. Pověření je
základem činnosti osoby vykonávající inženýring.
Odpověď č. 6
Zadavatel ponechává na zvážení uchazečů, zda upraví název smlouvy tak, jak je uvedeno v dotazu č. 6, tedy na
„Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a podpora inženýrské činnosti“. Z hlediska závazků není samotný
název smlouvy rozhodující, podstatný je obsah smlouvy, který nemůže být uchazeči měněn. Případná úprava názvu
smlouvy tak Zadavatelem nebude považována za nesplnění zadávacích podmínek.
Dotaz č. 7
V souvislosti s výběrovým řízením ev.č. VZ485156 « Technické zabezpečení perimetru letiště Praha/Ruzyně » bych
Vás chtěl požádat o odsouhlasení délky požadované Bankovní záruky, z dokumentace vyplívá, že by měla být 9
měsíců, je to tak?
Odpověď č. 7
V souladu s ustanovením § 67 odst. 5 Zákona je uchazeč povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu
zadávací lhůty podle § 43 Zákona, která dle čl. III.5.1 zadávací dokumentace činí 9 měsíců.
Dotaz č. 8
Ráda bych se Vás ještě pro jistotu zeptala, zda je třeba, abychom podali žádost o účast, jak je specifikováno
v dokumentu „ZD-Technické zabezpečení perimetru letiště Praha_Ruzyně“ a také, zda se nás týkají dokumenty
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zveřejněné dne 8.4.2015 na softender.cz/cah ? (Kvalifikační dokumentace, Příloha A, Příloha B, Příloha C) či už jen
naše povinnost spočívá ve vyhotovení dokumentace, kterou jsme obdrželi prostřednictvím výzvy dne 9.4.2015.
Odpověď č. 8
Kvalifikační dokumentace a její přílohy byly zveřejněny 8. 4. 2014. Žádost o účast včetně dokladů k prokázání
kvalifikačních předpokladů již tedy musela být podána. Aktuálně musí uchazeči podat pouze nabídky v souladu se
zadávací dokumentací, která byla uchazečům zaslána 9. 4. 2015.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 4 a § 42 odst. 7 Zákona současně prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 18. 5. 2015 v 13:00.
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