Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Markéta Svenssonová, Ph. D. / 545 135 257

V Brně, dne 7. 11. 2019

Věc: Veřejná zakázka:

„Dodávka elektromagnetických zabezpečovacích bran pro Ústřední
knihovnu MENDELU“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů
dodavatelů je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 6. 11. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Dotaz dodavatele č. 1:
,,Prosíme o upřesnění požadavků na počítadla průchodu.
Existují 2 typy počítadel průchodu:
1. Standardní, kde odečet průchodu je prováděn z lokálního displeje umístěného na senzorech.
2. Varianta LAN – počty průchodu jsou automaticky přenášeny na vzdálený server a správa průchodů je prováděna
pomocí internetu přes webové rozhraní.
Zde je možné mít průchody rozlišené již po hodinách a jsou zde možné exporty do různých formátů atd.
Cena mezi těmito variantami počítadel se výrazně liší a ovlivní výši nabídkové ceny.“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele:
Zadavatel upřesňuje požadavek na počítadla průchodů:
zadavateli postačuje standardní typ počítadla průchodů, zadavatel nepožaduje evidenci průchodů pomocí
internetu přes webové rozhraní.
Dotaz dodavatele č. 2:
„V technické specifikaci zařízení máte uvedeno: „Pevné připevnění každé brány do podlahy bez spojovacího
můstku“, zde předpokládáme, že se jedná o přechodovou lištu mezi branami.
Tímto bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění fotografií míst budoucí instalace, abychom mohli posoudit složitost
instalace a mohli vymyslet řešení, které bude v souladu s Vaší technickou specifikací zařízení.“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele:
Pevné připevnění každé brány do podlahy bez spojovacího můstku“ znamená, že každá brána je připevněná k
podlaze samostatně bez přechodové lišty v průchodu mezi branami. Zveřejňujeme fotografii míst, kde budou
nové brány instalovány. Na obrázku Přílohy č. 1: „knihovna_budova Z“ je vidět přechodová lišta, kterou nové
brány nesmějí mít.
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Dotaz dodavatele č. 3:
„V technické specifikaci máte uvedeno: “Poskytování záruční podpory“, kde i tato položka je obsažena v návrhu
smlouvy, bod 1.2.. Tudíž zde předpokládáme, že cena za tuto službu musí být obsažena v nabídkové ceně veřejné
zakázky.
Můj dotaz je na položku: „Preventivní prohlídky po dobu záruky“, která není ve smlouvě obsažena. Je tomu tak?
Lze tedy předpokládat, že na preventivní prohlídky bude sepsána servisní smlouva a fakturace bude probíhat vždy
za preventivní prohlídku. Tudíž cena za preventivní prohlídky nemá být zahrnuta do celkové ceny nabídky k veřejné
zakázce a bude smluvně ošetřena s vítězem VZ. Je tomu tak?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele:
Preventivní prohlídky, pokud budou zapotřebí, dodavatel musí zahrnout do záruky. Tyto případné prohlídky
budou požadovány v takové frekvenci, aby byl zajištěn bezchybný provoz předmětu plnění této veřejné zakázky,
tj. elektromagnetických knihovních bran.

Příloha č. 1:
 Foto knihovna – budova Z.
Příloha č. 2:
 Foto IC – budova A.
Příloha č. 3:
 Foto knihovna – budova D Lednice.
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