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Zájemci o veřejnou zakázku 

 
 
 
 
 
 
       Na základě žádosti  dodavatele Vám ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme v příloze dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Servisní podpora prostředků Jednotného 
bezpečnostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7“, zadané jako zjednodušené 
podlimitní řízení. Dotazy jsou uvedeny v přesném znění. 
 
 
 
 

S pozdravem  
 

 
 
 
 
 

………………………………… 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru - Finanční 



Příloha 
 

Dotaz: 
Žádám tímto o dodatečné informace k zadávacímu řízení „Servisní podpora prostředků 
Jednotného bezpečnostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7“. Prosím o 
dopřesnění specifikace položek uvedených v příloze č.2  Kalkulace nákladů a stanovení 
nabídkové ceny na servisní podporu – Janovského 2 a to v oddíle Společné u položek: 
Kontrola vazby do JBS – vždy 
Subdodavatelé (výtahy, MaR, Wanzl) 
Odpověď: 
Vazby do JBS: 

 sdílená databáze uživatelů pro všechny objekty MF ČR, výhradní podpora a provoz - 
externí dodavatel;  

 společné rozhraní mezi bezpečnostním systémem Agentury pro evropský GNSS 
(GSA) a JBS MF ČR, výhradní podpora a provoz - externí dodavatel; 

 ABI - společný všem objektům MF ČR, výhradní podpora a provoz - externí 
dodavatel; 

 sdílené technologie bezpečnostního systému GSA a části MF: EPS stíněných komor, 
ACS, CCTV, výhradní podpora a provoz - externí dodavatel, AVS; 

 kontakt na poskytovatele podpory a garanta provozu na vyžádání poskytneme.  

Subdodavatelé: 
 veškeré funkční, pravidelné zkoušky a kontroly provozuschopnosti je nutné provádět 

za účasti všech subjektů odpovědných za provoz dotčených zařízení a systémů; 
 pro ilustraci - dieselagregát, ABI - provoz, GSA, správa objektu 
 veškeré provedené změny (v rámci servisu či vyžádané) musí být okamžitě poskytnuty 

dodavateli odpovědnému za podporu a provoz ABI k zapracování, provedení funkčních 
zkoušek a uvedení do provozu; 

 veškeré vyžádané servisní zásahy, kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky 
musí být prováděny v součinnosti s dodavatelem odpovědným za podporu a provoz 
Jednotného bezpečnostního sytému objektů MF  

 MaR – měření a regulace např. vzduchotechniky – zajišťuje správa objektu 
 Výtahy (Wanzl) – ovládání systémem EPS - zajišťuje správa objektu. 
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