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Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné
zakázce s názvem „BioMediC - slaboproudé sítě a prvky“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Dotaz č. 1
Požadavky jsou specifikovány sadou RFC, které ve své kombinaci nedávají smysl. Jako příklad
uvádíme:
1. Přepínač Ethernet, typ A,B,C – RFC1722 – výňatek z popisu dostupném na IETF.org – „This report
describes how RIP-2 may be useful within the Internet“. Z tohoto vyplývá, že požadované RFC
nespecifikuje konkrétní funkcionalitu, nýbrž se zabývá výhradně úvahou o využitelnosti jednoho ze
směrovacích protokolů.
Odpověď:
Forma zápisu „RFC 1722/1723/2453/1724 RIP v2 and MIB“ rozhodně nevyjadřuje současnou platnost
příslušných norem, ani další vazby mezi nimi. Jedná se jen o odkazy k normám týkající se daného
protokolu RIP verze 2 a jeho MIB Extension.

Dotaz č. 2
Přepínač Ethernet, typ A,B,C – zadavatel požaduje RFC2453 a RFC1723. RFC2453 ruší platnosti
RFC1723 a z toho důvodu nedává smysl požadavek na splnění obou RFC.
Odpověď:
Forma zápisu „RFC 1722/1723/2453/1724 RIP v2 and MIB“ rozhodně nevyjadřuje současnou platnost
příslušných norem, ani další vazby mezi nimi. Jedná se jen o odkazy k normám týkající se daného
protokolu RIP verze 2 a jeho MIB Extension.

Dotaz č. 3
Více v přiloženém dokumentu „poznámky síťového specialisty k výkazu výměr.dpf“ (přikládáme jen
první dvě strany)
V souvislosti s výše zmíněnými okolnostmi žádáme odstranění specifikací pomocí RFC, EN norem a
IEEE obecných standardů a místo toho žádáme o doplnění o popis očekávaných funkcionalit a

zamýšleného nasazení tak, aby mohli uchazeči nabídnout funkčně srovnatelná řešení a byla tím
odstraněna současná diskriminační povaha zadávací dokumentace.
Odpověď:
„IEEE 802.3ac (VLAN Tagging)“ je standardní normou
„RFC 1722/1723/2453/1724 RIP v2 and MIB“ viz add 1.
„RFC 1151 RDP“ obsahuje aktualizace specifikace normy RFC 908 s ohledem k podmínkám v reálném
provozu
„RFC 1765 OSPF Database Overflow“ vyjadřuje řešenou podporu obsluhy přetečení databáze OSPF, a
tedy i úroveň implementace v hraničních podmínkách
Specifikace předmětu veřejné zakázky je vytvořena výběrem standardů a norem nejen s ohledem k
současnému stavu, ale i možnostem dalšího rozvoje. Současně byla zohledněna i návaznost ke
stávajícímu systému fakulty tak, aby nevznikaly technické potíže při provozu a údržbě, a náklady na
provoz i vlastnictví zůstaly minimální.
Zadavatel nijak neomezuje způsob naplnění popsaných parametrů, ani nemá informace, že by tyto
parametry splňovaly výrobky pouze jednoho výrobce.
Z výše uvedeného je patrné, že zadavatel ctí zásady transparentnosti, nepředkládá diskriminační
požadavky, a řeší problematiku přístupem dobrého hospodáře.
Není tedy důvod odstraňovat specifikace standardů a norem, ani doplňovat zadání dalším popisem.

Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy
a plné moci. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a podávání veškerých dokumentů pouze
osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě mandátu, tj. společnost OTIDEA a.s.,
Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková

