Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 5
Název veřejné zakázky:

BioMediC - slaboproudé sítě a prvky

Název zadavatele:

Univerzita Karlova v Praze

Dotčená součást:

Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo:

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Praha, 21. listopad 2013

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
Pokud zadavatel nevyžaduje současnou platnost příslušných norem, je třeba specifikovat jaké
platné normy jsou využitý ve stávající infrastruktuře? Dotazujeme se na reálný provoz, na potřeby
stávajícícho stavu univerzity. Není třeba se zabývat (jen odkazy) úvahami, ani odkazy týkající se
norem. Žádáme o vyspecifikování norem, které jsou dnes provozovány v zadavatelově datové síti.
Specifikujte prosím, zda všechna zařízení v současné sestavě pdporují Vámi specifikovaná zadání.
Zadavatel ve své dodatečné informaci uvádí, že nemá informace, že by určité parametry zadání
bylo možné splnit jen výrobky pouze jednoho výrobce. To bývá obvyklé tvrzení zadavatele, který si
již před vyhlášením zadávacího řízení předvybral konkrétní produkt nebo konkrétního výrobce a
jeho řáadu produktů apod. Vzhledem k vysoké odborné fundovanosti zadavatele, která je patrná
z vypsaných zadávacích podmínek, je takové tvrzení velmi překvapivé a existuje jistě řada
konzultantů, kteří by tuto neznalost zadvatele velmi snadno a rychle odstranili, kdyby o to
usilovali. Proto jsme nuceni znovu žádat, aby zadavatel odstranil ze zadávací dokumentace ty
diskriminující požadavky, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a které přesně odpovídají
technickým specifikacím výrobce Alcatel – Lucent.
V návaznosti na výše uvedené souvislosti žádáme odstranění specifikací pomocí RFC, EN norem a
IEEE obecných standardů a místo toho žádáme o doplnění a popis očekávaných funkcionalit a
zamýšleného nasazení tak, aby mohli uchazeči nabídnout funkčně srovnatelná řešení a byla tím
odstraněna diskriminační povaha zadávací dokumentace.
Odpověď:
Zadavatel na základě výše uvedených dotazů odstraňuje v rámci zadávacích podmínek konkrétně
v předmětu plnění skupinu 2 a 3. Předmětem plnění nejsou aktivní síťové prvky (2. Skupina) a
telekomunikační systém (3. Skupina). Zadavatel v souvislosti se změnou předmětu plnění zasílá
aktualizovaný výkaz výměr pro stanovení nabídkové ceny.
V souvislosti se změnou zadávacích podmínek dochází ke změně lhůty pro podání nabídek. Nabídky
se podávají do 10. 1. 2014 do 10:00 hodin. Otevírání obálek bude následovat ihned po skončení lhůty
pro podání nabídek. Místo pro podání nabídek a otevírání obálek zůstává nezměněno.

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.
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