Všem dodavatelům

NAŠE ZNAČKA/OUR REF.:

VZN/0122001552/2015

VYŘIZUJE/RESP.:

Lukáš Paleček

DATUM/DATE:

13. 5. 2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3
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
Prosím můžete podklady z "Dodatečné informace č.2 poskytnout v editovatelném formátu(nejlépe *.dwg), tak jako byly
úseky perimetru zadány v kvalifikační dokumentaci?
Odpověď č. 1
Zadavatel nemá tyto podklady k dispozici v požadovaném formátu. Podklady byly poskytnuty ve formátu, který má
zadavatel k dispozici a které dostačují pro účel zpracování nabídky.
Dotaz č. 2
Je možné využít mikrovlnný princip detekce i v jiných úsecích než je uvedeno v Technické specifikaci-příloze F ZD?
Např. úsek č. 1 DHL ve většině svého rozsahu mikrovlnnou detekci umožňuje.
Odpověď č. 2
Zadavatel s ohledem na své požadavky a místní podmínky uvedl akceptovatelnou technologii pro jednotlivé úseky do
přílohy F Zadávací dokumentace a požaduje, aby nabídka byla zpracována dle přílohy F Zadávací dokumentace.
Dotaz č. 3
Zadavatel vylučuje použití bezdrátových Wifi přenosů videosignálu z verifikačních kamer. Je přípustné využít
bezdrátové přenosy v jiném protokolu? Které protokoly a frekvence budou zadavatelem akceptovány? Je možné využít
bezdrátové přenosy pouze pro vybrané poplachové informace?
Odpověď č. 3
Zadavatel vylučuje použití jakýchkoli bezdrátových technologií pro připojení kamer a ostatních zařízení, a to z hlediska
bezpečnosti a spolehlivosti přenosu. Zadavatel a požaduje připojení v souladu s přílohou F Zadávací dokumentace.
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