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16.11.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Číslo veřejné zakázky:

P20V00000129

Název veřejné zakázky:

„Instalace signalizačních a komunikačních systémů sestra pacient v Domově pro seniory Frýdek-Místek II.“

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:
Dotaz č. 1
Další vybavení pokojů- komunikační jednotka s displejem, je to myšleno tak, že bude KJ
vybavena opticko-tónovým návěstím?
Odpověď:
Jedná se o kombinovaný prvek (klíčový), který umožní: 1. přihlášení personálu kartou nebo čipem
(přítomnost v místnosti), 2. komunikaci personálu mezi sebou, 3. na displeji se zobrazí přesné
místo jakéhokoliv nouzového hlášení, i když na něm není možná komunikace (např. toalety nebo
sprchy uživatelů, kde budou umístěna táhla nouzového volání).
Dotaz č. 2
Světelná signalizace nade dveřmi- se standardně dává i nad vstupní dveře centrálních koupelen,
kuchyněk a v denních místnostech personálu, zde není uvedena, bude tedy požadována?
Odpověď:
Ano bude požadována, 3x na NP, celkem 9 ks navíc.
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Dotaz č. 3
Bezdrátové tlačítko pro uživatele – aktivace nouzového volání- je to myšleno tak, že se uvažuje o
rozšíření systému o možnost, že si každý klient může kdekoliv v budově bezdrátovým tlačítkem
přivolat pomoc?
Odpověď:
Ano, jedná se o rozšíření systému, kdy uživatel, který má toto tlačítko, má možnost zavolat si
pomoc odkudkoliv v rámci Domova. Do budoucna bychom chtěli rozšířit systém na celou budovu.
ALE, tento tlačítkový "stav nouze" účastník zadávacího řízení uvede pouze jako možnost na
budoucí rozšíření systému. V rámci tohoto zadávacího řízení účastník uvede pouze informaci, že
nabízený systém tuto funkcionalitu ovládá.
Dotaz č. 4
V nabídkové ceně i v návrhu SoD se uvádí chybné DPH 21%, sociální služby mají nižší DPH 15%
Odpověď:
Účastník zadávacího řízení bude ve všech dokumentech tj. v základních údajích o nabídce,
smlouvě o dílo aj. uvádět 15% výši DPH.
Dotaz č. 5
Cena a dodání projektové dokumentace – myslí se tím vypracování a cena za projektovou
dokumentaci skutečných stavů po dokončení díla?
Odpověď:
Zadavatel má na mysli vypracování a cenu za projektovou dokumentaci, která bude zpracována
před vlastní realizací a kterou vítězný účastník předloží stavebnímu úřadu k posouzení, zda
požadovaný záměr vyžaduje či nevyžaduje jakékoliv povolení stavebního úřadu.
Dotaz č. 6
Má být součástí nabídky i oceněný položkový seznam použitých prvků
Odpověď:
Ano, součástí nabídky má být položkový rozpočet použitých prvků.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ
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