Zadavatel:
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace
se sídlem: Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov
IČO: 70843082
Název veřejné zakázky:
„Dodávka IT vybavení – server + AP WiFi“
(dále jen „veřejná zakázka“)
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v souladu ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto
zákona

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
I.
Dne 3. 2. 2021 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené
veřejné zakázce v tomto znění:

Dotaz č. 1:
„Dobrý den,
Na základě osobní prohlídky, prosím o doplnění a specifikaci následujících bodů:
Ad 1) Při osobní prohlídce vyvstala podmínka odběratele na kabeláž i pro datové zásuvky, která není
součástí zadávacího řízení. Do zadávacího řízení doplnit specifikaci kabeláže a specifikaci datových
zásuvek;
Ad 2) Přiložení grafického znázornění vč. zakreslených umístění AP pro 1.NP a 2.NP + měřítko
grafického znázornění;
Ad 3) AP WIFI - instalovány 3 kusy, které zůstanou zachovány jsou v rozporu s požadavky zadavatel.
Pro zajištění kompatibility je třeba přepracovat specifikaci AP Wifi;“

Dotaz č. 2:
„Na základě dnešní obhlídky vzniklo několik dotazů.
1.

Rozšíření sítě i o datové zásuvky.
Toto nebylo v zadávací dokumentaci. Prosíme o vysvětlení, zda se dokumentace o tyto
zásuvky rozšíří nebo bude součástí jiné dodávky

2.

Typ kabeláže a její umístění
Je požadováno umístění rozvodů do lišt nebo jiného krytí, aby rozvody byly schovány?

3.

Typ Controlleru pro WiFi AP
V technické specifikaci je uvedeno integrovaný controller. Stávající technologie má totiž
externí controller.
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4.

a)

Je možné využít stávající controller na stávající technologii?

b)

Controller jde instalovat i jako HW komponenta, tak i SW. Kterou alternativu
preferují?

Instalace Serveru
Je požadován při instalaci nového serveru i převod stávajících uživatelů (účtů) včetně převodu
sdílených složek a práv k nim?
V jakém rozsahu je požadováno zaškolení administrátora?“

Dotaz č. 3:
„1. Požadovaný Switch má mít již instalovaný 10G uplink nebo jen přípravu na možnost rozšíření
2. 28 portů je myšleno 24portů + 4 rozšiřující porty nebo přímo 28PoE portů?“

K uvedeným žádostem o vysvětlení uvádí zadavatel následující:
Vzhledem k obdobnému obsahu dotazů č. 1 a 2, které zadavatel obdržel si zadavatel dovoluje většinu
vysvětlení / odpovědí na výše uvedené žádosti shrnout následovně:
Ad Dotaz č. 1+2:
V návaznosti na dotazy týkající se podmínky na kabeláž a datové zásuvky:
a)
Kabeláž Cat5e, zakončená v datovém rozvaděči v místnosti v PatchPanelu 24xRJ-45 Cat5e,
kde je server. Tento PatchPanel je společný pro WiFi i nové zásuvky. Na straně koncového
bodu pak zásuvka 1xRJ-45 Cat5e.
Počet zásuvek je dle zákresu (+ uvedeno v aktualizované Příloze č. 4 Výzvy k podání nabídek).
b)
Kabely musí být instalovány do lišt minimálně 17x17 nebo pevných trubek minimálně 32 mm.
c)
Je požadováno certifikační měření zhotovené kabeláže.
d)
V datovém rozvaděči by měla být jedna police 350 mm.
e)
UPS minimálně 650VA.
f)
Dodávka patch kabelů v příslušných délkách mezi patch panelem a aktivním prvkem a mezi
zásuvky RJ-45 a počítači.
V souvislosti s kompatibilitou stávající AP WiFi a žádostí o přepracování zadávací dokumentace je
sdělováno:
a)
Zadavatel předpokládá, že se vymění i stávající 3 WiFi body, to znamená, že dodávka bodů
bude v počtu 10 ks.
b)
Kabeláž od WiFi bodů je zakončena v PatchPanelu 24xRj-45 Cat5e. Tento PatchPanel bude
společný pro WiFi i nové zásuvky.
Dále zadavatel uvádí k bodu 4. dotazu č. 2:
Je požadován při instalaci nového serveru i převod stávajících uživatelů (účtů) včetně převodu
sdílených složek a práv k nim?
Ano, zadavatel požaduje převést stávající účty pod nový server včetně převodu sdílených složek a
práv k nim.
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V jakém rozsahu je požadováno zaškolení administrátora?
Zaškolení zadavatel požaduje v takovém rozsahu takovém, aby obsluha serveru byla schopna
specifikovat problém, ověřit, zda běží server, uměla jej vypnout, zapnout, restartovat a ověřit jeho
dostupnost v síti, cca v rozsahu 4 hodin.
Vzhledem k tomu, že došlo k upřesnění některých částí zadávací dokumentace přikládá zadavatel
jako součást tohoto vysvětlení rovněž aktualizovanou Přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídek –
Kalkulace ceny (všechny aktualizované údaje jsou znázorněny červenou barvou).
Dále vzhledem k požadavku na přiložení grafického znázornění rozmístění jednotlivých zařízení
(bodů) v objektu zadavatele, zadavatel přikládá plánek budovy se zakreslením požadovaných AP
bodů včetně všech požadovaných podrobností. Tento plánek je přílohou tohoto vysvětlení.
Ad Dotaz č. 3:
Zadavatel sděluje, že Switch nemusí mít podporu 10G uplinku, tzn. nemusí být instalován.
V souvislosti se zbývající částí tohoto dotazu zadavatel provedl změnu technických parametrů
zadávací dokumentace, tedy upravil Přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace
(všechny aktualizované údaje jsou znázorněny červenou barvou).

II.
V souvislosti s povahou vysvětlení zadávací dokumentace dle bodu I. výše zadavatel prodlužuje lhůtu
pro podání nabídek a mění tak příslušné ustanovení Výzvy k podání nabídek (bod VI.2), které nově
zní:
„Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 15. 2. 2021, 12:00 hodin.“

Přílohy:
-

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace ze dne 8. 2. 2021

-

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – Kalkulace ceny ze dne 8. 2. 2021

-

Plánek budovy se zákresem všech AP bodů

V Brně dne 8. 2. 2021

Mgr. Libuše
Podolová

Digitálně podepsal Mgr.
Libuše Podolová
Datum: 2021.02.08
14:18:08 +01'00'

_______________________________________________
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov,
příspěvková organizace
v.z. CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
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