Všem zájemcům

Naše značka/Our Ref. VZN/0224000620/2013

Vyřizuje/Responsible, tel.: Daniela Urbanová, 220 112 234,

Dne/Date: 23. 8. 2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky:

Obměna EDS v třídírně T2, letiště Praha/Ruzyně
jednací řízení s uveřejněním
361165

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obměna EDS v třídírně T2, letiště Praha/Ruzyně“, uveřejněné ve
Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. VZ 361165, Vám v souladu s ustanovením § 49, odst. 4 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů poskytujeme následující dodatečné
informace k zadávacím podmínkám.
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Níže
je uveden dotaz včetně odpovědi:

Dotaz č. 3
Vzhledem k tomu, že z bodu 2.3 vzoru smlouvy o dílo a bodu 1.3 technického zadání vyplývá, že předmětem
dodávky jsou pouze přímá nemanagovaná datová propojení uvnitř dedikované sítě technologie EDS, považujeme
software RiT CenterMind určený pro správu velkých datových center za nepotřebný pro tuto část dodávky a
doklad uvedený v bodu II.2 i) kvalifikační dokumentace za nesouvisející s touto dodávkou. Žádáme tedy o jeho
vyjmutí z požadavků na kvalifikaci. Pokud bude doklad nadále požadován, prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 3
Zadavatel požaduje doložení tohoto kvalifikačního kritéra, a to z důvodu integrace nových zařízení EDS do
stávajícího užívaného systému třídírny zavazadel Terminálu 2 - softwaru RiT CenterMind a nutné budoucí
koordinace s integrátorem BHS.

Dotaz č. 4
Vzhledem k tomu, že z bodu 2.3 vzoru smlouvy o dílo a bodu 1.3 technického zadání vyplývá, že předmětem
dodávky jsou pouze přímá nemanagovaná datová propojení uvnitř dedikované sítě technologie EDS a v této síti
naše technologie používá aktivní prvky firmy Enterasys, považujeme certifikát Belden/Hirschmann pro průmyslové
aktivní prvky Hirschmann za nepotřebný pro tuto část dodávky a doklad uvedený v bodu II.2 j) kvalifikační
dokumentace za nesouvisející s touto dodávkou. Žádáme tedy o jeho vyjmutí z požadavků na kvalifikaci. Pokud
bude doklad nadále požadován, prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 4
Zadavatel požaduje doložení tohoto kvalifikačního kritéra, a to z důvodu integrace nových zařízení EDS do
průmyslové sítě s prvky Belden/Hirschmann pro průmyslové aktivní prvky Hirschmann a nutné budoucí
koordinace s integrátorem BHS.
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