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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto
dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Sportovně
rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury“ zadávané v otevřeném řízení.
Žádost o vysvětlení č. 1
Aktivní prvky datové sítě - v technické zprávě se píše, že do sestavy prvků bude vřazen firewall.
Firewall není součástí výkazu výměr. Prosíme o odpověď, bude firewall součástí dodávky
slaboproudu? Pokud ano, prosíme o přesnou specifikaci a doplnění do výkazu výměr.
Vysvětlení k žádosti č. 1
Firewall není součástí dodávky, což bylo opraveno v technické zprávě. Firewall je v kompetenci
investora, resp. poskytovatele datových služeb. Příloho tohoto vysvětlení zadávací dokumentace
je opravené technická zpráva „D1J-Y-201-Technická zpráva – DPS.doc“.
Žádost o vysvětlení č. 2
Aktivní prvky datové sítě - součástí dodávky aktivních prvků datové sítě není žádná UPS. Při
výpadku napájení 230V nebude datová síť ani kamerový systém funkční. Jediná UPS 800VA je
v dodávce vstupního systému a zálohuje server tohoto systému. Je požadováno zálohování
datové sítě? Pokud ano, prosíme o doplnění UPS.
Vysvětlení k žádosti č. 2
Zálohování jiných systémů SLP kromě vstupního systému není požadováno. Oceňte dle soupisu
prací.
Žádost o vysvětlení č. 3
Interkom - ve výkazu výměr v části telefonní ústředna položka č. 20 je uveden analogový
interkom 1 kus. Stejný interkom je uveden v části domácí telefon, zvonky v položce č. 22. Podle
blokového schématu, výkresu a technické zprávy má být dodán pouze jeden interkom. Prosíme o
úpravu výkazu výměr a upřesnění typu interkomu, protože podle výkazu výměr má být
v analogovém provedení, ale podle specifikace v technické zprávě (strana 3) má být v provedení
IP
Vysvětlení k žádosti č. 3
Bylo opraveno v technické zprávě na analogové provedení namísto IP. Dále byla zrušena
položka č. 20 Interkom, jednalo se duplicitu. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace
je opravená TZ „D1J-Y-201-Technická zpráva – DPS.doc“ a soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“.

Žádost o vysvětlení č. 4
Průmyslová pracovní stanice pro plavčíka – položka č. 59 popisovaná konfigurace v žádném
případě nepostačuje pro plynulý živý náhled kamer v plném rozlišení a v plné snímkovosti, čímž
je pro kamerový systém prakticky nepoužitelná. Předpokládáme, že plavčík potřebuje živý
plynulý obraz. Pokud oceníme navržený typ, nebude možné obraz plynule přehrávat.
Vysvětlení k žádosti č. 4
Uvedená položka byla nově specifikována s dostatečnými parametry. Přílohou tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace je opravený soupis prací „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“.
Žádost o vysvětlení č. 5
Pracovní stanice recepce pol. č. 54 a kancelář a pol. č. 56. Součástí dodávky podle popisu v
položce je mimo jiné také monitor. Monitor je ovšem uveden také samostatně u položek č.55 a
57. Podle našeho názoru se jedná o duplicitní položky. Prosíme o upřesnění, kolik monitorů se
má tedy skutečně dodávat k pracovním stanicím?
Vysvětlení k žádosti č. 5
Jedná se o duplicitní položky – v soupisu prací byl upraven popis pracovních stanic, nyní bez
monitoru (pol. č. 54 a 56). Monitory k těmto stanicím jsou specifikovány v položkách č. 55 a 57.
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravený soupis prací „SO 102 D146 D1JY-202_1.xlsx“.
Žádost o vysvětlení č. 6
Zvonkové tlačítko 30 kusů, položka č. 27, ve výkresové části slaboproudu nikde žádná tlačítka
nejsou. Můžete upřesnit, případně vyjmout z výkazu výměr?
Vysvětlení k žádosti č. 6
Je vyjmuto ze soupisu prací. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravený
soupis prací „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“.
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace
Přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jsou:
- opravená TZ „D1J-Y-201-Technická zpráva – DPS.doc“,
- opravený soupis prací „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“.
Provedené úpravy v soupisu prací „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“ jsou v předmětném
soupisu vyznačeny žlutou barvou.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek
S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením
nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo
prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.
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