
Městský úřad Strakonice
Město Strakonice

odbor kancelář tajemníka

Dodatečná informace k zadátvacím podmínkám č.1
Název veřejné zakázl.<y malého rozsahu:

,,optická metropolitní sít' Strakonice..

Zadavate| zakázkv

Město Strakonice
sídlo: Velké náměstí 2,386 21 Strakonice
zastoupené: starostou města Mgr. Ing. Pavlem Vondrysem
IC 00251810, DIC CZ0A25r8r0

bankovní spojení: Čsog a.s. pob. Strakonice ě.ú. 1768038/0300
te l :383 700 111
ťax:383 324 535

kontaktní osoba
ve věcech organizačních:
Ing. Bc. Stanislav Štěpánek, tel. : 3 83 70 0II2,stanislav.stepanek@mu.st.cz
ve věcech technických:
Ing. RudolťUlč, tel.: 383700388, rudolf.u1c@mu-st.cz

Dne22.9.bylazadavateli doručena žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce
,,optická metropolitní sít' Strakonice{( .

Dotaz č.1:
Z jakého důvoduje nazakázkuvpředpokládanéhodnotě cca|,3 milpožadovanapojistka
uchazeče na 30 mil? Toto bere uchazeč jako úěelové a požaduje úpravu tohoto bodu
maximálně na 5 mil.

odpověd' zadavatele:

Předmětné práce budou probíhat v okolí inženýrských sítí (parovod, ..) a výše
požadované hodnoty pojistné smlouvy odpovídá potenciáIním škodám na nich teoreticky
způsobených.



Dotazč,2z

Z jakého důvodu je u zakázky požadováno osvědčení Českého telekomunikačního úřadu?

Bude snad uchazeč provozovat na síti telekomunikační služby? Tento požadavek bere uchazeč

rorměž jako účelový

odpověď zadavatele:

Požadavek dle bodu 5.2 c) zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu vypouštíme-

uznáváme, že je pro pouhou realizaci již vyprojektovaného a územně projednaného díla

nadbytečný.

Dotaz č.3:

Co konkrétně znamená osvědčení o odborné způsobilosti na svďování optických vláken,
zafukování kabelů a mikrotrubiček, atd.

Pokud je mi známo tak neexistuje žádné uznávané certifikační školení. Znamená to tedy, že
uchazeč můŽe mít osvědčení vydané jakoukoli firmou provádějící tyto práce s tím, Že proškolí

uchazeče? V případě, že ne tak jaké konkrétní osvědčení má být doloženo? Zrorma v tomto
případě je ďe našeho názoru jakékoli osvědčení nevýznamné. Za odbornou znalost by měly
být povaŽovány reference.

odpověd' zadavatele:

od uchazeče požadujeme doložení osvědčení o způsobilosti a proškolení uchazeče od
dodavatele zaÍízení či vybavení používaných k provádění předmětných činností, které
nám dává záruku, že dílo bude provedeno v požadované kvalitě.

Naše kvalifikační požadavky směřují k zajištění kvalitní realizace této důležité a

dlouhodobé investice v maximální možné míře. Ta zajistí požadovaný rozvoj města
v oblasti do budoucna poskytovaných služeb na vybudované infrastruktuře jak pro

Město Strakonice, tak všechny jeho zřizované organizace.

Dodatečnou informaci č..1 zašle zadavate| současně všem zájemcům (uchazečům), kterým
byla zadávací dokumentace poskýnuta a zánoveň bude tato dodatečná informace uveřejněna
stejným způsobem j ako zadávací dokumentace na www stránkách zadavatele.

Ve Strakonicích dne 25.9.2014

uňsto sTRAKoNIcE
Velké náměstí 2 E

386 21 STRAKONICE

Ing. Stanislav Štěpánek

vedoucí kancelaře tai emní


