Vysvětlení zadávací dokumentace
„Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02 ze dne 17.07.2018
v souladu s ust. § 98 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění k veřejné zakázce
„Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice
a jiné veřejné zadavatele“
Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen
„vysvětlení ZD“) doručené dne 12. 7. 2018, tj. v zákonem stanoveném termínu před
uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje vysvětlení ZD
k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“):
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

1. Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 3.6.4. uvádí že „Zákazník určí k ověření dostupnosti
signálu jen takové prostory, které běžně neznemožňují propustnost GSM signálu.“ Dovolujeme si
upozornit, že jakékoliv prostory běžně znemožňují prostup signálu, kdy každý prostor svojí
charakteristikou vykazuje odlišné chování a nelze tedy tímto způsobem požadavek definovat.
Jediný prostor, který má konstantní charakteristiku a je tak validním pro stanovení
transparentních podmínek měření je prostor venkovní kdy i zde existují odchylky zapříčiněné
mj. hustým deštěm, sněžením a mlhou. Z tohoto důvodu tedy žádáme zadavatele o přesnou
specifikaci, jaké konkrétní prostory budou zadavatelem určeny.
Vysvětlení ZD č. 1:

Prostory zadavatelů jsou jednoznačně definovány jako prostory sídel zadavatelů. Pokud tedy
není účastník schopen ke dni uzavření smlouvy zajistit signál v těchto budovách, nemohou
s ním být uzavřeny rámcové dohody.
Prohlídka míst plnění je samozřejmě možná, jedná se o prostory veřejně přístupné.
V případě odloučených lokalit, které jsou definovány souřadnicemi, má na zajištění signálu
vybraný dodavatel lhůtu 6-ti měsíců, tj. dobu, která je 2x delší, než uvádí účastník v dotazu.
Nicméně nelze souhlasit s vyjádřením účastníka, že jakékoliv konstrukce jakékoliv prostory
běžně znemožňují prostup signálu, neboť pak by nebylo možné přijímat mobilní hovory
v budovách, vozidlech apod. Lze pouze souhlasit s tím, že mohou omezovat prostup signálu.
Pak jsou samozřejmě i speciálně upravované konstrukce, které opravdu prostup signálu
znemožňují. Takovéto prostory však zadavatelé neužívají.
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 3.6.4. uvádí že „Pokud dodavatel nepředvede
funkčnost signálu některému z objednatelů ani do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy “.
Dovolujeme si upozornit, že žádný z dodavatelů mobilních služeb na telekomunikačním trhu
není schopen za 14 dní technicky zvládnout vykrytí předmětné lokality. V případě menších
řešení řešení jako je např. minirepeater či mikrocella je potřeba mj.: vytvořit projekt,
optimalizovat síť, zajistit konkrétní technologii, zřídit konektivitu, provést stavební úpravy,
2.
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montáž technologie a celý systém uvést do provozu kdy reálný čas je v optimálním případě 3
měsíce dle obtížnosti.
Žádáme tedy zadavatele o odstranění této podmínky a nahrazení termínem 3 měsíce
o obdržení písemné výzvy.
Vysvětlení ZD č. 2:

Prodloužení lhůty na prokázání dostupnosti signálu má tazatel zřejmě na mysli bod 3.6.6
zadávací dokumentace. I v tomto případě, jak z kontextu smlouvy vyplývá, se jedná o ověření
signálu, který měl být zajištěn ke dni uzavření rámcové dohody, respektive ve lhůtě 6ti
měsíců od uzavření dohody v případě odloučených lokalit.
Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek.
_________________________________________________________________
V tomto případě se nejedná o věcné doplnění, upřesnění nebo změnu položek obsažených
v soupisu prací, které jsou součástí zadávací dokumentace, ale pouze o upřesnění
formálního charakteru.
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