Příloha č. 1 k předběžné tržní konzultaci VZMR Dodávka a instalace WIFI budovy Křížová

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace WIFI sítě v budově Křížová. Dle navrženého
řešení, uvedeného v technické části této tržní konzultace.
Základní informace:
Vlastníkem nemovitosti je Královéhradecký kraj, areál je ve správě příspěvkové organizace –
Domov U Biřičky Hradec Králové. Účelem zakázky je zkvalitnění a zefektivnění péče o klienty,
větší uživatelský komfort klientů při respektování propojenosti se stávající instalovanou WIFI
na budově Ypsilonka, umožňující používání přenosných zařízení typu tabletů, IPadů
k bezpečnému sběru provozních dat.
Podklady k předběžné tržní konzultaci
Účelem této přílohy je stručné představení plánované veřejné zakázky, jejího předmětu a cílů.
Dokument nastiňuje základní požadavky zadavatele, přičemž má primárně sloužit jako podklad
pro korektní zadání a zjištění možných způsobů realizace veřejné zakázky.
Primárním požadavkem zadavatele na výsledné řešení a cílem je nalezení nejefektivnějšího
způsobu realizace předmětu budoucí veřejné zakázky – Dodávka a instalace WIFI v bodově
Křížová.
Nejefektivnější způsob realizace – cílem řešení - je dle zadání zadavatele kombinace:
- co nejnižší pořizovací ceny
- co nejmenšího omezení běžného provozu a tím komfortu klientů v době realizace
- co nejmenších nároků na provozní a následné související náklady
- co nejvyšší spolehlivost a bezpečnost řešení
- co nejvyšší uživatelský komfort
- minimálního omezení pro rozvoj dalších bezdrátových sítí v areálu
- optimální financování – alternativa rozdělení zakázky na dodávku HW a SW na roky 2018 a
2019
___________________________________________________________________________
Otázky k tržní konzultaci:
1) Jsou předložené technické dokumenty a formulace požadavků zadavatele dostačující pro
zpracování nabídky?
Ano X Ne
2) Pokud ne, co je nezbytné doplnit pro přípravu budoucí nabídky? A v jaké úrovni detailů?
3) Jaké další podklady a jakou součinnost (např. režimová omezení v péči o klienty) budete od
zadavatele potřebovat v průběhu plnění veřejné zakázky?
4) Kolik času potřebujete na přípravu nabídky a pro vlastní realizaci?
5) Jaký je cenový odhad vámi nabízeného řešení veřejné zakázky?
6) V čem vidíte největší výhody vámi navrhovaného řešení oproti obdobným na našem trhu?
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7) Považujete z hlediska technického a realizačního za akceptovatelnou variantu řešení případ,
kdy bude zakázka rozdělena na dodávku HW v roce 2018 dle projektu a následné oživení SW
v 1. pololetí 2019?
8) Bude nutné pro kompatibilitu vašeho řešení upravovat stávající WIFI síť na sousedním
objektu Ypsilonka a pokud ano, jaké to přinese dodatečné náklady?
9) Zajistíte v případě akceptace vaší nabídky záruční a pozáruční servis stávající WIFI sítě na
sousedním objektu Ypsilonka a pokud ano, jaké lze očekávat měsíční provozní náklady?
Odpovědi na tyto otázky zašlete e-mailem (nebo datovou schránkou grckhxw) na adresu:
jcernohorsky@ddhk.cz , v kopii na: jsal@ddhk.cz v termínu do 20. září 2018 do 10 hodin.
Děkujeme předem za vaši spolupráci.
V Hradci Králové 13. 9. 2018
Z pověření ing. Daniely Luskové, MPA, ředitelky
Jiří Černohorský, Ing. Jiří Sál
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