Změna/doplnění zadávací dokumentace
VZ:
„Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Část 2. – Senzorické řešení Typ II“
zadávaná dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281

Zadavatel v rámci shora označené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ doplňuje
zadávací dokumentaci v následujícím rozsahu:
1. Zadavatel pro odstranění pochybností v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ doplňuje kapitoly
DODÁVKA SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ, sekce 1. Obecné požadavky na senzorické řešení, odst. 1.2
přílohy č. 1 Vzorového návrhu smlouvy B tak, že nyní zní:
„1.2
SR umožnuje připojení minimálně do jedné komunikační (datové) sítě, kterou lze nastavit
vzdáleně (prostřednictvím Bluetooth) na místě instalace (on-site). Nastavení komunikační sítě na místě
instalace (on-site) může být realizováno i jinou bezdrátovou technologií, na základě přímého propojení
SR a zařízení k nastavení. Toto zařízení musí být běžně komerčně dostupné (např. notebook, mobilní
telefon, tablet atp.) a nastavení nesmí generovat dodatečné náklady na propojení SR a tohoto zařízení.
Dodatečným nákladem je pro tento účel míněn jakýkoliv jiný náklad než náklad na dopravu a práci
osoby, která úkon provádí.
2. Zadavatel pro odstranění pochybností v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ doplňuje do
kapitoly SLUŽBA PROVOZU SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ, sekce 1. Požadavky na provoz senzorických
řešení, odst. 1.7 přílohy č. 1 Vzorového návrhu smlouvy B následující odstavec:
„V případě, že spolehlivost zasílání dat ze SR bude prokazatelně ovlivněna nedostatečným pokrytím či
silou signálu komunikační sítě, bude tato skutečnost zohledněna při posouzení souhrnné spolehlivosti
zasílání dat. V rozsahu odpovídajícím nedostatečnému pokrytí či síle signálu komunikační sítě nebude
dané SR, resp. počty takto ovlivněných měření připadající na dané SR zohledněny při posouzení
souhrnné spolehlivosti zasílání dat z provozovaných senzorických řešení.“
Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou úpravou ZD prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do
25. 3. 2022 do 10:00 hodin.
Aktuální znění Vzorového návrhu smlouvy B k datu 10. 3. 2022 je zveřejněno na profilu zadavatele, v
kartě VZ Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby.
V Praze
podepsal JUDr.
JUDr. Matej Digitálně
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