Všem dodavatelům

NAŠE ZNAČKA/OUR REF.:

VZN/0122001552/2015

VYŘIZUJE/RESP.:

Lukáš Paleček

DATUM/DATE:

19. 5. 2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4
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“).
Dotaz č. 1
Součástí zadávací dokumentace jsou obchodní podmínky, vztahující se jednak ke smlouvě na vytvoření projektové
dokumentace a jednak ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby. K třetí smlouvě na dodávku HW+SW se nevztahují
tedy žádné další obchodní podmínky a vše je striktně definováno smlouvou případně Občanským zákoníkem?
Odpověď č. 1
Ano, smlouva na dodávku HW + SW má své podmínky vymezené přímo v textu smlouvy a její součástí nejsou žádné
další obchodní podmínky. Smlouva se dále řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Dotaz č. 2
Obchodní podmínky ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace obsahují článek 7.1.2., který uvádí:
“Dodavatel nesmí uzavřít smlouvu se Subdodavatelem na provedení celého Díla, ale je oprávněn zadat provedení
jakékoliv části Díla Subdodavateli (Subdodavatelům), který však musí být předem písemně schválen Objednatelem,
nedohodnou-li se Strany jinak.“ V kontextu s určením těchto obchodních podmínek ke konkrétní smlouvě, která jako
dílo definuje vyhotovení PD v rozsahu DUR, DSP,DPS a AD nelze tedy PD zadat jednotně jedné projekční
kanceláři?
Odpověď č. 2
Je nutné rozlišit mezi ustanovením subdodavatele již v rámci nabídky, kdy uchazeč může podat nabídku společně
s jiným dodavatelem nebo užít pro některou část zakázky subdodavatele a naopak stanovením subdodavatele po
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Pokud tedy uchazeč chce pro některou část plnění veřejné zakázky (např.
zpracování PD) využít služeb třetí strany, musí to oznámit již v rámci nabídky v souladu s ustanovením § 44 odst. 6
Zákona. Po uzavření smluv s vybraným uchazečem již nebude možné stanovit subdodavatele bez předchozího
souhlasu zadavatele.
Dotaz č. 3
V dodatečné informacích k zadávacím podmínkám č. 3 se v úvodu píše o prodloužení termínu, nikde však není
upřesněno do kdy?
Odpověď č. 3
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Jedná se o původní informaci z dodatečných informací č. 2. Platná lhůta pro podání nabídek je do 25.5.2015 do 10:00.
Dotaz č. 4
Rozdíl v přípojných bodech LAN a NN mezi přílohou F technická specifikace a mapovými podklady zaslanými
s dodatečnými informacemi č. 2
Které přípojné body platí?
Příloha F
úsek

Název

Výkresy PDF

LAN připojení

LAN připojení

NN

NN

úsek č. 1

DHL

obj. 442

Cargo T1

neuvedeno

Cargo T1

úsek č. 2

Rostlinka

obj. 442

obj. 442

obj. 442

obj. 442

úsek č. 3

Menzies

obj. 442

Catering 462

obj. 442

Catering 462

úsek č. 4

SV13

obj. 442

SV13 obj. 443

SV13 obj. 443

SV13 obj. 443

úsek č. 5

Bus

obj. 442

obj 458

obj 458

obj 458

úsek č. 6

VIP

CREW GATE 455

CREW GATE 455

CREW GATE 455

CREW GATE 455

úsek č. 7

Buňkoviště

T2

T2 279/2

T2

T2 279/2

Centrální hasičská
stanice 468

Hasičská stanice 468

úsek č. 8

APC

úsek č. 9

Hangár F

úsek č. 10

Aviation Service

T3

Hasičská stanice 468 Centrální hasičská
stanice 468 nebo
APC
vrátnice 19 403/1
Vrátnice 19 403/1
nebo Hangár F
Hangár AS
T3

úsek č. 11

T3

T4

T3

T3

T3

úsek č. 12

ÚLC

T4

Hangár A 52

T4

Hangár A 52

úsek č. 13

Hangár B

Hangár B

Hangár B 79

Hangár B

Hangár B 79

úsek č. 14

Hangár C

Hlavní správa

Hangár N 479

neuvedeno

Neuvedeno

úsek č. 15

Hangár D

Hlavní správa

Hangár E 403/1

neuvedeno

Neuvedeno

úsek č. 16

Hangár E

Hlavní správa

Hangár E 403/2

Hlavní správa

Hangár E 403/2

úsek č. 17a

SV5

Hlavní správa

ÚPL č /2

neuvedeno

úsek č. 17b

ULP

Hlavní správa

ÚPL č /2

neuvedeno

ÚPL č /2 nebo
ÚPL č /7

Hangár E

ÚPL č /7

Time Air

Hlavní správa
(vrátnice SV5)
130/1

ÚPL č /7

úsek č. 18

Depo autocisteren
LP 130/TS

neuvedeno

Neuvedeno

Vrátnice 19 403/1

úsek č. 19
LPH
Odpověď č. 4

Vrátnice 19 403/1
nebo Hangár F
Hangár AS nebo T3

Zadavatel poskytl mapové podklady pouze jako podklad na základě požadavku uchazečů. Mapové podklady měly
primárně sloužit k identifikaci jednotlivých objektů a tras kolektorů, které se bezprostředně týkají předmětu veřejné
zakázky. V případě rozporu informací uvedených v zadávací dokumentace a v mapových podkladech poskytnutých
v rámci dodatečných informací, mají přednost informace uvedené v zadávací dokumentaci.
Dotaz č. 5
V případě použití dalších rozvaděčů s aktivními prvky připojených ke koncovému prvku „Cisco Industrial Ethernet 2000
Series“ musí i tyto být od výrobce Cisco, nebo mohou být použity aktivní prvky jiných výrobců? V případě, že je nutné
použít Cisco, jaké má splňovat parametry?
Odpověď č. 5
Dodané prvky budou součástí stávajícího systému zadavatele, který je postaven na prvcích Cisco. Zadavatel má
zajištěnou podporu pro tyto prvky, v případě změny výrobce aktivních prvků by došlo k navýšení nákladů zadavatele
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na provoz. Z tohoto důvodu je nezbytné dodržet stávajícího výrobce, aby nedošlo k navýšení provozních výdajů na
straně zadavatele. Parametry Cisco prvků jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Dotaz č. 6
Musí být datové propoje od koncových zařízení (kamer) ke koncovému prvku „Cisco Industrial Ethernet 2000 Series“
v provedení RiT nebo mohou být použity i kabely jiných výrobců?
Odpověď č. 6
Zadavatel požaduje provedení datového napojení dle zadávací dokumentace. Zadavatel má uzavřenu rámcovou
smlouvu na dodávku kabeláže a konektorů RiT, z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 11
Zákona umožňuje použití pouze prvků RiT.
Dotaz č. 7
Je možné připojení nových koncentrátorů pro připojení výstupů z technologie perimetru na volné kapacity stávajících
ústředen PZTS, nebo předpokládáte doplnění nových ústředen. V případě, že ano jakých.
Odpověď č. 7
Zadavatel požaduje dodávku celého funkčního řešení tzn. předpokládá dodávku nových ústředen. Návrh ústředen
pochopitelně musí vzejít ze strany uchazeč tak, aby ústředny splňovaly požadavky dle technické specifikace.
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