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Vysvětlení ZD k veřejné zakázce:

Revitalizace areálu Sosnová
Vážení dodavatelé,
z pověření zadavatele Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 1805/24, 466 05 Jablonec
nad Nisou, zastoupeného Ing. Petrem Správkou, předsedou představenstva a Zdeňkem Samešem,
místopředsedou představenstva Vám v souladu s §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”ZZVZ”), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace
k veřejné zakázce Revitalizace areálu Sosnová, které zadavatel uveřejňuje na základě dotazů
od dodavatelů.
Dotaz č. 1
Prosíme o upřesnění, co je požadováno za kabeláž, protože UTP kabel cat 6e neexistuje. Protože TZ
a VV požadují tento neexistující kabel a zásuvky jsou zase pro změnu cat 6. Tak co tedy je opravdu
požadováno?
Odpověď zadavatele
Ze strany zadavatele se jedná o administrativní pochybení, kabel cat 6e opravdu neexistuje,
zadavatel požaduje kabel cat 6.
Dotaz č. 2
Nesedí počet položky ve VV „zásuvka datová, mosul45 (0 765 51) kdy ve VV je 94 kusů a podle
výkresů napočítáno 106 kusů kdy v 1.NP je celkem v boxech 48 kusů, ve 2 NP je celkem 24 kusů
v Z1 sestavách, 22 kusů v Z2 sestavách a 2 kusy v boxu podlahové což je celkem 48 kusů modulů a
ve 3.NP jsou celkem 4 kusy v Z1 sestavách a 6 kusů v Z2 sestavách celkem tedy 10 kusů.
Součet po patrech 48 + 48 + 10 nám vychází na 106 kusů a nikoli 94 jako je ve VV. Prosíme tedy
o prověření a uvedení co je správně.
Odpověď zadavatele
Účastníci ocení položkový rozpočet, který je součástí zadávací dokumentace. Počet zásuvek se bude
řešit v rámci realizace veřejné zakázky podle jejich skutečného provedení, v souladu se smluvními
podmínkami.
Dotaz č. 3
Ukončení datových zásuvek v místnosti serveru. Nikde ve VV není Rack, patch panely, vyvazovací
panely, patch kabely, měření datových zásuvek atd. Znamená to tedy že toto není součástí projektu?
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Že se pouze navedou kabely do místnosti serveru a tam se smotají do rohu? Protože toto neřeší ani
TZ a ani VV. Prosíme tedy o prověření a doplnění co je správně.
Odpověď zadavatele
Platí řešení dle projektové dokumentace. Účastníci ocení položkový rozpočet poskytnutý zadavatelem.

Zadávací dokumentace se kromě výše uvedeného upřesnění typu kabeláže nemění.
Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele na adrese:
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

S pozdravem
Ing. Lucie Stahlová
administrátor
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