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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ
A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ - DODÁVKY“
Dotazy zájemce č. 1
Naše společnost, v rámci veřejné zakázky s názvem: „REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ
SLOVENSKÁ V KARVINÉ - DODÁVKY“ , jenž zadavatel rozdělil na tři dílčí části: 1. část veřejné zakázky: „NÁBYTEK“; 2.
část veřejné zakázky: „UČEBNÍ POMŮCKY“; 3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“ , by se ráda ucházela
o 2. část týkající se, už z názvu plynoucího, učebních pomůcek. Obsahem technické specifikace je však i dodávka digitální
jazykové učebny obsahující hardwarové a softwarové řešení. Jelikož tyto předmětné produkty se týkají spíše 3. dílčí části
„IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“, prosíme o zvážení tyto produkty přesunout. Věříme, že tímto krokem dáte více
účastníkům soutěže příležitost zúčastnit se, jak v části učebních pomůcek, tak i v IT vybavení a konektivitě. Naše
společnost ráda nabídne kvalitní učební pomůcky, dílenské nářadí. Pokud by nedošlo k rozdělení věcných částí a díky
neznalosti této problematiky u IT vybavení, bychom museli využívat subdodavatelských nabídek třetích stran,
jejíž kvalitu nejsme schopni předem ověřit.

Dotazy zájemce č. 2
Dotazujeme se D.1.4.d) – 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA části „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“
Požadavek: Server – Záruka – 5 let záruka a servisní podpora (SLA) v režimu 5x8 s výměnou dílu následující pracovní den
(NBD) v místě instalace
Dotaz č.1: Většina renomovaných výrobců poskytuje rozšířenou záruku 5 let, ale ne s požadovanou výměnou dílů NBD, ale
s parametrem zahájení opravy v režimu NBD.
Bude zadavatel akceptovat rozšířenou záruku 5 let v režimu zahájení opravy v režimu NBD?
Dotaz č.2: u serveru a dalších komponent je min. požadavek na 5 letou, rozšířenou, záruku a podporu (HW i SW), kde ale
tato „rozšířená část“ není vyčíslena.
Uznatelným nákladem projektu je 2 letá základní záruka, popř. pokud je tato delší, musí být doloženo, že jde o standartní
(nejkratší) záruku poskytovanou výrobcem.
Požaduje zadavatel vyčíslení neuznatelných nákladů na rozšířenou záruku na dobu 5 let v režimu zahájení opravy v
režimu NBD?
Požadavek: Firewall – Nastavení routování dle stávajícího stavu, včetně konfigurace VLANvlan (aktuálně používané 2
VLANy), stávající FW je pfSense nebo Mikrotik,
Dotaz č.3: Routování na firewallu nesplňuje požadavky standardu konektivity – Aktivní prvky (centrální směrovače a
centrální přepínače; L2 i L3) s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed). Změní zadavatel TS řešení
tak, aby vyhovovalo „standardu konektivity“? Tedy routování na core switchi, jak je také požadováno ve standardu
konektivity?
Požadavek: Switch centrální: aktivní prvek – 24x gigabitový SFP port
Dotaz č.4: Takto požadovaný centrální switch nesplňuje minimální požadavky standardu konektivity. Aktivní prvky
(centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3) s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed),
podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace. Může zadavatel aktualizovat min. požadavky na
centrální switch aby vyhovoval standardu?
Dotaz č.5: Splnění Standardu konektivity
V technické zprávě nejsou popsány všechny povinné parametry, požadavky, které předepisuje „standart konektivity“.

Může zadavatel doplnit do TS popis požadovaného řešení pro všechny povinné minimální požadavky, které musí řešení
plnit a další aktivity naplňující principy bezpečného využívání IT prostředků, které v nabízeném řešení požaduje
zadavatel (tak jak je definuje standard konektivity)? Namátkou řešení systému správy uživatelů, DNSEC resolver, DNSSEC
a IPv6 u služeb školy dostupných v internetu, návrh topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem, aktuální konektivita,
podrobný technický popis stávajícího stavu?
Dotazy zájemce č. 3
Dobrý den,
zdvořile prosíme o doplnění informací k:
DBID: 1083
Systémové číslo: P21V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007493
Datum zahájení: 01.03.2021
Nabídku podat do: 06.04.2021 09:00
Název: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – DODÁVKY
Otázka č.1
zadavatel požaduje:
integrovaný přístup ke slovníkům přímo z aplikace u učitelské i žákovské licence
dotaz:
Jaký typ slovníků zadavatel požaduje? Naučný slovník nebo překladatelský, případně jiný? V případě že překladatelský,
z jakého světového jazyku na češtinu a zpět jsou slovníky požadovány?
Otázka č.2
Zadavatel požaduje:
e-learningový portál u žákovské i učitelské licence
dotaz:
Co přesně je tímto požadavkem myšleno a jaké funkce či obsah má e-learningový portál obsahovat?
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel pracuje na úpravě zadávací dokumentace, zadávacích podmínek a na zodpovězení výše uvedených
dotazů.
Formou následujících dodatečných informací bude v souladu s ustanovením zadávací dokumentace, článek
33., odst. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, uveřejněna upravená, aktualizovaná zadávací dokumentace, která
v celém rozsahu nahradí zadávací dokumentaci dříve uveřejněnou.
S ohledem na tuto skutečnost bude v rámci uveřejnění aktualizované dokumentace prodloužena lhůta pro
podání nabídek na celou svou původní délku.

V Karviné dne 17. 03. 2021

S pozdravem

podepsal
Miroslav Digitálně
Miroslav Švancar
Datum: 2021.03.17
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Miroslav Švancar, administrátor VZ

