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Dodatečné informace č. 2
dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Na základě písemné žádosti uchazeče poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce
vedené pod názvem „Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou
biometrickou detekci obličejů včetně rozšíření systému CCTV“.
Dotaz uchazeče č. 1:
V písemné výzvě k účasti v soutěžním dialogu“ Integrace bezpečnostních systémů a systém
pro automatickou a biometrickou detekci obličejů včetně rozšíření systému CCTV“ stanovil
zadavatel termín úvodního jednání a prohlídku prostor na 17. 3. 2016 od 10:00 v sídle
zadavatele. Může zadavatel sdělit, co bude obsahem úvodního jednání mimo prohlídky
prostor plnění?
Odpověď zadavatele č. 1:
Zadavatel mimo prohlídky místa plnění předpokládá, že v rámci úvodní schůzky dojde
k bližšímu představení projektu, na místě bude případně možné řešit nějaké základní dotazy
k úvodní specifikaci (dotazy, které nebude zadavatel schopen zodpovědět na místě, budou
následně dořešeny písemně, zadavatel očekává spíše organizační dotazy). Dále bude
v rámci úvodního jednání stanoven termín pro zpracování základních návrhů řešení ze
strany uchazečů. Následně bude provedena prohlídka prostor plnění.
Upřesnění místa úvodního jednání:
Úvodní jednání proběhne ve spojovacím objektů mezi Terminálem 1 a Terminálem 2
v lokalitě letiště Ruzyně – Sever. Místo setkání bude před služebním vchodem č. 21, který se
nachází ve spojovacím objektu mezi terminály (vedle restaurace McDonald’s). Parkování je
možné na hlavním parkovišti před terminálem, výjezdové karty budou rozdány uchazečům
po skončení jednání.
V rámci této dodatečné informace zadavatel připomíná nutnost zaslání informací o
zástupcích uchazeče dle čl. III 1.3. výzvy. V rámci výzvy provedl Zadavatel korekci data –
informace zašlete do 11. 3. 2016 na adresu lukas.palecek1@cah.cz. Spolu s informací o
zástupcích také zašlete požadavek na počet parkovacích karet.
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Dotaz uchazeče č. 2:
Vzhledem k tomu, že pracujeme v konsorciu a na projektu pracuje více specialistů, bych Vás
chtěl tímto požádat o možnost účasti nejméně 3 osob dle čl. III1.3. výzvy.
Odpověď zadavatele č. 2:
Zadavatel tímto umožňuje účast maximálně 3 zástupců od každého uchazeče.
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