STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SR 7/20
CJ MML 117605/20

Ing. Štěpán Ovádek/
485 243 220

16.6.2020

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace III.
pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení:

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - stavební práce“
Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, poskytuje odpovědi na dotazy dodavatelů k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz dodavatele č. 1
Wifi router – dle požadavku ve VV máme konzultovat přesný typ se správce, datové sítě.
Prosíme tedy o upřesnění, co je požadováno.
Sekce Konektivita – Prosíme o zaslání P/N vymyšleného a požadovaného řešení, abychom
dodrželi požadované přesně.
Odpověď zadavatele č. 1
Po konzultaci s IT provozovatele objektu sdělujeme, že požadovaná konektivita je v případě
Wi-Fi připojení v kapacitě 100 Mb/s bez agregace, předpokládaný počet zařízení kolem 200.
Ve výkazu výměr jsou jasně specifikovány minimální parametry daného zařízení.
V zadávacích podmínkách není možné uvádět konkrétní typ. Upřesnění je možné po ukončení
termínu pro podání nabídek, kdy vítězný uchazeč může doladit detaily se správcem sítě.
Podrobnější požadavky na technické vybavení konektivitou pramení z pokynu uvedených ve
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, příloha č.7A, poskytovatele dotace IROP,
který je ke stažení na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-67-infrastruktura-provzdelavani-integrova ve složce Výzva č.67.
Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu. Z toho vyplývá, že zadavatel a každý
dodavatel zapojený do daného projektu je povinen řídit se pravidly daného Operačního
programu. Těmi jsou Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce. V daných pravidlech jsou přesně specifikovány požadavky na vnitřní
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konektivitu. Dodávka konektivity v předmětu plnění zahrnuje naplnění standardu konektivity
škol včetně vyhotovení dokumentace k prokázání a kontrole naplnění standardu dle podmínek
IROP. Dokument je volně ke stažení na stránkách IROP www.standardkonektivity.cz ve
složce Výzva 67.
Pokud uchazeči nenaleznou požadované informace v tomto dokumentu, je třeba IT dotazy
formulovat technicky správně, aby bylo možné reagovat odpovídajícím způsobem, tedy
konkrétně.
Zároveň v návaznosti na výše uvedené zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění zadávací dokumentaci k výše uvedené
veřejné zakázce.
Změna zadávací dokumentace:
Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené se zadavatel
rozhodl doplnit zadávací dokumentaci o novou informativní přílohu (Příloha č. 9 –
Standard konektivity). Tato příloha je volně přístupná na profilu zadavatele
(https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1352.html). Součástí této přílohy jsou
příloha č.7A Specifických pravidel a dokument Prokázání a kontrola naplnění
standardu konektivity.
Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.
S ohledem na výše uvedené se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 26.06.2020 v 10:00 hodin.
S pozdravem

Za zadavatele: .........................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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