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Druh veřejné zakázky:
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.
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Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3,
IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu
žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel
níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (dále
jen „Vysvětlení zadávací dokumentace“).
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu
zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
(obdržena dne 22.01.2021)
Dotaz č. 1
Zadavatel cituje:
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Informace zadavatele
a) Zadavatel upozorňuje, že dodávané řešení musí splňovat veškerá kritéria technické
specifikace uvedené v zadávacích podmínkách. Pokud nabízené vysokohustotní řešení bude
splňovat veškerá kritéria technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách, bude ho
Zadavatel akceptovat.
b) Zadavatel si je vědom předpokládané hodnoty kazet z hliníku.
c)

Zadavatel nepřipouští variantní řešení z odlehčeného plechu a trvá na dodávce optického
rozvaděče z hliníku.

d) Zadavatel uvádí, že instalace bude probíhat v prostředí: v rozsahu 20 - 80% vlhkost
a 15 - 36°C teplota.
e) Zadavatel nepřipouští variantní řešení z jiného materiálu a trvá na dodávce optických
rozvaděčů a kazet z hliníku. Zadavatel uvádí, že ze zkušeností při demontáži a montáži
optických rozváděčů dochází k občasnému odloupnutí povrchové úpravy lakováním
a následně dochází k degradaci materiálu (korozi) vlivem prostředí, které se pohybuje
v rozsahu 20 - 80% vlhkost a 15 - 36°C teplota.
Dotaz č. 2
Zadavatel cituje:

Informace zadavatele
Zadavatel trvá na dodávce kabelů s konektory MTP/MPO, tak jak je uvedeno v bodech 1.1 - 1.10
a v bodech 3.1 - 3.2 v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny
pro účely hodnocení veřejné zakázky.
Dotaz č. 3
Zadavatel cituje:

Informace zadavatele
Vzhledem k tomu, že Zadavatel nepožaduje dodání nových vzorků, nebude prodlužovat lhůtu pro
podání nabídek.
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Povaha změny zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Praze

dne

Mgr. Jakub
Richter
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