Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 9. 2. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2021-2025 – rozdělena
na části“
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 5. 2. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Dotaz dodavatele č. 1:
,,Dodavatel se zaváže k plnému pokrytí výše uvedených lokalit, s minimální kvalitou signálu výše uvedenou.
Dostupnost signálu bude u vybraného dodavatele ověřena v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy.“
,,Dovolujeme si upozornit, že Zadavatel požaduje pokrytí v lokalitách, které jsou nestandardní z hlediska nízkého
pohybu obyvatelstva (např. lesní terény) a není tedy reálné zajistit pokrytí před uzavřením smlouvy. Standardní
doba trvání od projektu po instalaci zařízení trvá minimálně 5 měsíců.
Z tohoto důvodu žádáme Zadavatele o odstranění této podmínky a nahrazením „Dodavatel se zaváže k plnému
pokrytí výše uvedených lokalit, s minimální kvalitou signálu výše uvedenou do 5 měsíců od uzavření smlouvy“..
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel se zabýval touto žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a na jejím základě mění zadávací
podmínky, které se týkají lhůt, kdy nejpozději musí být zájmové lokality zadavatele pokryty signálem požadované
kvality. Podrobnosti viz aktualizované obchodní podmínky.

Dotaz dodavatele č. 2:
,,Zadavatel požaduje zajistit vnitřní pokrytí v případě v lokalitě Křtiny 1 (Zámek), v tomto případě se jedná o
památkově chráněnou budovou, kde neexistuje právní jistota, že bude možné provést fyzický zásah z důvodu
instalace potřebné technologie. Žádáme tedy zadavatele o souhlas, že pokrytí bude zajištěno při plné součinnosti
Zadavatele včetně jeho souhlasu s umístěním technologie, kdy do 5 měsíců od souhlasného stanoviska
památkového ústavu pro instalaci antén pro GSM dojde k pokrytí vybraným uchazečem.“
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Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Zadavatel zajistí plnou součinnost dodavateli při zajištění pokrytí v lokalitě Zámek Křtiny, Křtiny 1 a také souhlasí
s tím, aby pětiměsíční lhůta počala v rámci lokality Zámek Křtiny, Křtiny 1 běžet až ode dne souhlasného
stanoviska památkového ústavu pro instalaci antén pro GSM.

Sdělení zadavatele č. 1:
Vzhledem k charakteru informací, obsažených ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, rozhodl zadavatel o
prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, tedy do 3. 3. 2021 v 10:00 hodin.
Otevírání nabídek se uskuteční dne 3. 3. 2021 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel tímto též upravuje znění čl. 3.12 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace:
Původní znění: Dodavatel se smluvně, a pod sankcí, zaváže udržovat požadovanou kvalitu spojení a dat
v místech určených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Nové znění: Dodavatel se smluvně, a pod sankcí, zaváže zajistit požadovanou kvalitu spojení a dat v místech
určených zadavatelem v zadávací dokumentaci nejpozději do 5 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody,
a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Zadavatel tímto též upravuje znění čl. 3.13 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace:
Původní znění: Jestliže dodavatel aktuálně nemá pokryté dané souřadnice kvalitním signálem, musí tak učinit
nejpozději do okamžiku uzavření rámcové dohody.
Nové znění: Jestliže dodavatel aktuálně nemá pokryté dané souřadnice kvalitním signálem, musí tak učinit
nejpozději do 5 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, a to pro každou část veřejné zakázky
samostatně.
Zadavatel tímto též upravuje znění čl. 6.16 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace:
Namísto: Dodavatel je smluvně a pod sankcí vázán, zajistit nejpozději k okamžiku uzavření rámcové dohody
zadavatelem požadovanou kvalitu signálu v zájmových lokalitách zadavatele, uvedených v obchodních
podmínkách (příloha A1 a /nebo A2). Tato skutečnost bude ze strany zadavatele ověřena před uzavřením
rámcové dohody s vybraným dodavatelem v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy. Vybraný dodavatel
předloží testovací SIM kartu pracující v síti dodavatele. K ověření signálu bude použit mobilní telefon, užívaný
zaměstnanci zadavatele. Vybraný dodavatel splní požadavek zadavatele, když bude možno realizovat
telefonní hovor vedený z lokalit, uvedených v přílohách č. 1a, případně 1b. V opačném případě bude vybraný
dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen pro neposkytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy.
Čtěte: Dodavatel je smluvně a pod sankcí vázán, zajistit nejpozději do 5 měsíců od nabytí účinnosti rámcové
dohody (pro každou část veřejné zakázky samostatně) zadavatelem požadovanou kvalitu signálu
v zájmových lokalitách zadavatele, uvedených v obchodních podmínkách (příloha A1 a /nebo A2). Tato
skutečnost může být ze strany zadavatele ověřena. V takovém případě předloží dodavatel zadavateli
testovací SIM kartu pracující v síti dodavatele. K ověření signálu bude použit mobilní telefon, užívaný
zaměstnanci zadavatele. Vybraný dodavatel splní smluvní požadavek zadavatele, když bude možno
realizovat telefonní hovor vedený z lokalit, uvedených v přílohách č. 1a, případně 1b. V opačném případě
může být ze strany zadavatele požadováno zaplacení smluvní pokuty, případně je zadavatel oprávněn
odstoupit od smlouvy (rovněž v každé části veřejné zakázky samostatně dle naplnění / nenaplnění smluvních
ujednání).
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Přílohy:
Aktualizované obchodní podmínky pro část 1, verze k 9. 2. 2021 (změny vyznačeny červeně)
Aktualizované obchodní podmínky pro část 2, verze k 9. 2. 2021 (změny vyznačeny červeně)
podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
2021.02.09
Ostrovský Datum:
15:11:24 +01'00'

……….…….……………..………………………………….

Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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