Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov

tel: 582401611, fax: 582342276, e-mail: podatelna@osoud.pro.justice.cz, IDDS: af8abhj
Spr 895/2013

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 25. 5. 2018

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

OS Prostějov – rozšíření systému zabezpečení

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:
Kontaktní osoba:

Česká republika - Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 2936/16, 797 09 Prostějov
00025135
JUDr. Petr Vrtěl, předseda soudu
Mgr. Marketa Motáňová, ředitelka správy soudu
tel.: 582 401 692
e-mail: mmotanova@osoud.pro.justice.cz

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace
vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.
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Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace:
1. Byl myšlen IP audio systém, zapojený do autonomní sítě vybudované v rámci nového
systému CCTV s využitím rozvodů a zařízení této sítě.
2. Pro zapojení ACS a DT využít volných vstupů v již dodávaných switchů v systému
CCTV (fyzicky oddělená síť) s doplněním nových v místech, kde již nejsou volné vstupy
(RACK4, budova B).
3. Funkce anti passback není zadáním /TZ/ vyžadována. Použit obecný popis řídící
jednotky. V zadání pouze řízení vstupu bez vedlejších funkcí dodávaného systému –
zvolen obecný popis vzhledem k veřejné zakázce.
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4. Přístupové body do objektů jsou:
Budova A
- zadní vchod do budovy
- vnitřní roh budovy A ze dvora, vjezd mezi budovou A a B (fyzicky
zapojeno v RACK4)
Budova B

-

vjezdová brána pro automobily
osobní branka u vjezdu pro automobily
vchod do budovy B (zadní)
dveře mezi místností 1 a 3

Požadován je pouze audio systém, ne videovrátník.

Povaha a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání
nabídek. Nedošlo ani k takové změně nebo doplnění zadávací dokumentace, která by mohla
rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.

JUDr. Petr Vrtěl
předseda soudu
Mgr. František Jurtík, v z.
místopředseda soudu

Mgr.
František
Jurtík
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