Zápis z vyhodnocení předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Dodávka a instalace WIFI budovy Křížová“,
konané dne 24. 9. 2018 v 8 hodin
Přítomni:
Za zadavatele: Jiří Černohorský, vedoucí útvaru správy budov
Miloš Vavřínek, operátor informačních a komunikačních technologií
Ing. Jiří Sál, referent útvaru ekonomiky
V souladu s ust. § 33 a § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel
vedl tržní konzultaci s dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých
záměrech a požadavcích. K tomuto kroku přistoupil potom, co již vyhlášenou soutěž v červenci t.r.
zrušil ještě před podáním nabídek.
K účasti na předběžné tržní konzultaci (dále také jen PTK) na shora uvedenou zakázku byly osloveny
níže uvedené společnosti:
- AutoCont CZ a.s., IČO: 47676795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava (org. složka Smiřice)
- DAHASL s.r.o., IČO: 04775325, Dobrovského 209, 500 03 Hradec Králové 3
- ALPHA StylSoft, s.r.o., IČO: 25978152, Husova 112, 551 01 Jaroměř
Dále byla dne 13. 9. 2018 zveřejněna výzva na profilu zadavatele k účasti zájemců na PTK.
Potencionální dodavatelé byli vyzváni k zodpovězení těchto otázek:
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?
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?
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Do stanoveného termínu 20. 9. 2018 byla zadavateli doručeno pouze jedno vyjádření, a to od
společnosti AutoCont CZ a.s., IČO: 47676795. Další dvě oslovené společnosti nereagovaly.
Po vyhodnocení odpovědí a připomínek účastníků PTK je doporučeno ředitelce organizace přijmout
následující postup a opatření:
1. doplnit PD o požadované informace – z odpovědí na otázku č. 2 AUTOCONT
a) upřesnění počtu ks Aruba IAP-207
b) upřesnění počtu rack 18U 600/600
c) popis trasy žlabu v 1.NP
d) upřesnění počtu AP
e) přehodnocení a upřesnění velikosti parapetního kanálu
f) potvrzení požadavku na kabeláž Cat6
g) provozní režim – omezení v návaznosti na komfort klientů, součinnost – poskytnutí zázemí,
spotřebu EE, součinnost administrátorů, přístup do prostorů instalace
h) připustit drobné změny ve WIFI AP oproti dokumentaci kvůli garanci síly signálu
i) upřesnění formulace „řídící prvek proti přetěžování“ nebo požadavek zrušit
j) upřesnění na požadavek na převzetí záručního a pozáručního servisu
2. v případě pokrytí vybudování sítě dostatečným objemem financí nerozdělovat zakázku na více částí
3. společnost ALPHA StylSoft, s.r.o., IČO: 25978152 dosud na výzvy nereagovala, k oslovení vybrat
jinou kvalifikovanou společnost
4. upravit zadávací dokumentaci a vyhlásit nové výběrové řízení

Účastníci jednání potvrzují správnost a regulérnost předběžné tržní konzultace, což stvrzují svými
podpisy:

Rozhodnutí ředitelky:
Doporučení komise schvaluji x neschvaluji.
Zakázku nevyhlašovat do změny rozhodnutí.
Ing. Daniela Lusková, MPA v.r.
V Hradci Králové 25. 9. 2018
(Originál s podpisy uložen u zadavatele)

