DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B“
v rámci dotačního programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
veřejných vysokých škol, název projektu: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B
v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „Zákon“)
Veškerá dokumentace k této zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele
https://zakazky.uhk.cz/vz00000924
Zadavatel:
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku
Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné infce, resp. tyto dotazy:
1/
V dostupné dokumentaci slaboproudu, který je ve stupni prováděcím, chybí přehledová
schémata. Jedná se hlavně o požárně bezpečnostní instalace (EPS a evak. rozhlas). Podle
vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 mají být přehledová schémata součástí
projektu ve stupni prováděcím. Doplní zadavatel uvedená přehledová schémata?
2/ Z důvodu modernizace - rekonstrukce slaboproudu na objektu univerzity, žádáme o
informaci, která firma servisuje stávající slaboproudé systémy. Popř. kontakt na jejího
zástupce a to z důvodu konzultace ohledně programových úprav, možnosti rozšíření
systému apod.
Zadavatel odpovídá:
1/
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. je obsah a rozsah projektové dokumentace uveden jako
rámcový a vzhledem k malé složitosti uvedené části slaboproudu není bezpodmínečně
nutné schémata dokládat. Přesto se zadavatel rozhodl tato schémata pro úplnost doplnit
pro předejití možných budoucích problémů.
Přílohy:

D.1.4.F.19 schéma EPS
D1.4.F.20 schéma ER

2/ Na stavbě jsou firmami servisovány níže uvedené slaboproudé systémy:

Telefonní systémy
Clarystone s.r.o.
Rostovská 1481/2a
101 00 Praha 10
Jiří Doubek
System Engineer
m: +420 602 284 631
e: jiri.doubek@clarystone.com
w: www.clarystone.com

Strukturovaná kabeláž a
Aktivní prvky strukturované kabeláže
AG COM, s.r.o.
Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
mobil: +420 603 851 264 ■ tel.: +420
495 405 950 ■ tel.: +420 495 405 911*
Ing. Jiří Skořepa
Jednatel, ředitel
e-mail:
skorepa@agcom.cz
www.agcom.cz

■

Zabezpečení budovy
a Vnitřní rozhlas
VATACK s.r.o.
Albertova 859
500 02 Hradec Králové
IČ: 259 96 851
DIČ: CZ25996851
tel.: 495 530 618 - 621, 776 243 991
e-mail: info@vatack.cz

Společná televizní anténa
Libor ŠAROUN - montáže a opravy STA
e: l.saroun@tiscali.cz
t: 603892755

Přístupový systém
Antonín Škopec - vedoucí divize IVAR a.s.
Poděbrady
IVAR, a.s., Bílkova 127
290 01 Poděbrady
Tel: 325 610 181, 325 611 018
Mob: 603 599 921

V Hradci králové dne 28.04.2020

podepsal
JUDr. Šárka Digitálně
JUDr. Šárka Karlová
Datum: 2020.04.28
Karlová
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