
 

 

 

 

 

 

 

D O D A T E Č N É  I N F O R M A C E  K  Z A D Á V A C Í M  P O D M Í N K Á M  

č .  1  

 

uchazečům pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím řízení  

dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“),  

 

vedeném pod názvem 

 

„TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MĚSTO ŽELEZNÝ BROD A JEHO ORGANIZACE“ 

(dále jen „veřejná zakázka“) 
 

1. IDENTIFIKACE  ZADAVATELE  A VÝZVA 

 

Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: Mgr. František Lufinka, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 

technických:   

jméno: Jaroslav Dufek, správce IT  

tel.: 483 333 957 

e-mail: j.dufek@zelbrod.cz  

Kontaktní osoba ve věcech 

organizačních: 

jméno: Mgr. Josef Haas, tajemník městského úřadu  

tel.: 483 333 921, 724 810 288 

e-mail: j.haas@zelbrod.cz  

 

(dále jen „centrální zadavatel“)  

  

2. ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

Otázka č. 1: 

Zadavatel v kapitole 3.1.3 uvádí, že požaduje Datový a hlasový roaming na 24 hodin a na týden (168 

hodin). 

Co si pod tímto požadavkem máme představit? Roaming je obecná služba, kterou má Zadavatel 

zapojenou na vybraných kartách na dobu neurčitou a hradí pouze provoz, který je skutečně provedený. 

Jeho aplikace na 24 hodin, případně týden by musel být řešený jako zapojení a následné vypojení služby. 

Žádáme zadavatele o objasnění specifikace. 

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 6.5.2015 

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 11-2015 
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Dále žádáme o specifikaci roamingových zón. Zadavatel nikde neuvádí, zda se jedná o roaming do zemí 

EU či do Evropy nebo celého světa, žádáme tedy o upřesnění. 

Odpověď č. 2: 

Jedná se o tarif neomezeného volání ze zahraničí aktivovaný na danou dobu (den nebo 

týden). Není-li využit tento balíček, bude účtován roaming jako obecná služba dle ceníku 

uchazeče. 

Roaming v rámci předmětu plnění se rozumí roaming do zemí Evropské unie.  

 

Otázka č. 2: 

Zadavatel v bodě 3.1.3 Volání a data v zahraničí - roaming požaduje datový a hlasový roaming na 24 

hodin a na týden (168 hodin) s tarifikací od minuty připojení v zahraničí.“  

V hodnotící tabulce je však hodnocení za 1 SIM. Prosím o upřesnění, jaká hodnota má být naceněna.  

Odpověď č. 2: 

Naceněn má být počet aktivovaných služeb (roaming na den nebo týden). Zejména 

v případě balíčku na 24 hodin je požadována tarifikace od minuty připojení (jelikož někdy 

je jako den připojení účtován každý den, kdy je služba aktivní). 

 

Otázka č. 3: 

Zadavatel v Příloze č. 7 uvádí: 

V budově A městského úřadu je instalována infrastruktura poskytovatele - router a dva switche 24+8 

portů, včetně datových kabelů. 

V budově B městského úřadu je instalována infrastruktura poskytovatele - switch 24 portů, včetně 

datových kabelů. 

Znamená to snad, že v případě výhry bude vnitřní kabelová infrastruktura budov stávajícího 

poskytovatele demontována a bude nutné táhnout po budovách novou? Jaká všechna kabeláž je tím 

myšlena? 

Odpověď č. 3:  

Kabelovou infrastrukturu, která je předmětem plnění dodavatele veřejné zakázky, 

představují UTP kabely: 

a) v datových rozvaděčích mezi aktivními prvky poskytovatele a pasivní infrastrukturou 

zadavatele (rozvody od rozvaděče po zásuvky v kancelářích řeší stávající kabeláž 

zadavatele) a  

b) mezi zásuvkami v kancelářích a koncovými zařízeními pro VoIP. 

Délky a typy kabelů: 

1. v datových rozvaděčích celkem 56 kabelů délky 2m (nejlépe barvy zelené nebo modré 

kvůli odlišení od ostatních) 

2. dále 6 rozdvojek na UTP kabel pro vedení dvou přístrojů přes jednu zásuvku 

3. u přístrojů jsou tyto délky a počty kabelů (bez požadavku na barvu): 

 délka počet ks 

- 1 m 3x 

- 2 m 18x 

- 3 m 12x 
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- 4 m 8x 

- 5 m 5x 

- 7 m 5x 

- 8 m 5x 

 

Otázka č. 4: 

Zadavatel v bodě 3.1.8 FoIP uvádí: 

Požadujeme možnost v rámci FoIP odesílat faxy elektronicky na fyzické faxy a příjem faxů na faxová 

čísla úřadu z fyzických faxů (do emailu). 

Znamená to, že zadavatel požaduje odesílání faxů formou zaslání emailu v určitém tvaru na specifickou 

adresu a technické řešení odešle fax na fyzický fax ve VTS? 

Stejným způsobem příjem faxů má být řešen převedením faxového přenosu na mailovou zprávu a zaslání 

dle předefinovaných pravidel na mailovou schránku uživatele? 

Mají využívat FoIP všichni uživatelé s telefonním přístrojem? Kolik souběžných faxových připojení má 

technické řešení obsloužit? 

Odpověď č. 4: 

Ano, odesílání faxů bude probíhat zasláním emailu v určitém tvaru s přílohou na 

specifickou adresu, kdy poskytovatel provede zaslání obsahu přílohy na fyzický fax ve VTS. 

Počet uživatelů pro odesílání faxů bude 17 (odesíláno ze 17 mailových adres). 

Příjem faxů bude probíhat obdobným způsobem - z fyzického faxu ve VTS zaslaného na 

„faxová“ čísla 483333952 a 483333967 (tato stávající faxová čísla požadujeme zachovat), 

převedením na mailovou zprávu a zaslání na 3 mailové schránky v případě čísla 483333952 

a na 4 schránky u čísla 483333967. 

 

Otázka č. 5: 

Zadavatel v bodech 5.1 a 5.2 zadávací dokumentace požaduje prokázání základních kvalifikačních 

předpokladů dle §53 odst. 1 písm. a) až k) zákona způsobem dle § 53 odst. 3) zákona a profesních 

kvalifikačních předpokladů dle §54 písm. a), b) zákona a dále předložením osvědčení vydaného Českým 

telekomunikačním úřadem. 

Lze tyto body prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů? 

Odpověď č. 5: 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona 

a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) zákona je možné prokázat výpisem 

ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude 

výpisem prokázáno v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních 

kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. 

 

Otázka č. 6: 

Zadavatel v bodě 3.1.1 požaduje tarif s neomezeným vnitrostátním provozem, kde součástí neomezené 

služby jsou i MMS. V příloze č. 8 zadávací dokumentace - přehled současných služeb Zadavatel uvádí 

pouze MMS do národních sítí. 
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Žádáme o upřesnění odesílaných MMS s rozdělením do jednotlivých směrů (Vodafone, T-mobile, O2) 

pro vyčíslení bližších nákladů. 

Odpověď č. 6: 

Nemáme přesné informace o rozdělení jednotlivých směrů odesílaných MMS, jelikož 

neznáme přesně mobilní operátory jejich příjemců. Pro upřesnění můžeme uvést, že 7 ze 40 

MMS bylo odesláno v rámci VPN. Dle telefonní předvolby odhadujeme, že z počtu 40 MMS 

bylo odesláno 20 směrem Vodafone, 15x T-Mobile, 5x O2.  

 

V Železném Brodě dne 6. května 2015 

 

 

 

 
……..…………………………………………… 

Mgr. František Lufinka 

        starosta města 

 

 


