Vysvětlení zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:
DODÁVKA SAMOOBSLUŽNÝCH PLATEBNÍCH KIOSKŮ – RÁMCOVÉ DOHODY
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, rozdělená na části a zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním
na uzavření rámcových dohod
(dále jen „veřejná zakázka“)
Číslo jednací: VZ_2020_A51

ID
1

Dotaz

Vysvětlení

Bod 2.2 – termotiskárna a návin termopapíru o
délce 600m, nejedná se o překlep, nemělo být
60m?

Vysvětleno.
Zadavatel záměrně zvolil způsob vedení této
veřejné zakázky jako jednací řízení s
uveřejněním mj. také z toho důvodu, že s
ohledem na možnost rozdílných přístupů a
technologických řešení jednotlivých dodavatelů
není bez dalších jednání schopen přesně
stanovit technické požadavky na předmět
plnění.
Vzhledem k tomu, že dotaz účastníka míří na
dodatečné požadavky zadavatele, které
nespadají pod minimální technické podmínky
zadavatele pro všechny části této veřejné
zakázky ve smyslu § 61 odst. 4 zákona (ty jsou
uvedeny v odst. 2.1 přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace), lze odpověď na tento dotaz v
souladu se zákonem zodpovědět v rámci jednání
s dodavatelem, který splní podmínky k účasti v
této veřejné zakázce.
Odkazujeme tímto tazatele na postup v
zadávacím řízení, který je podrobně popsán v
zadávací dokumentaci.

2

Bod 3.2 – venkovní provozní teploty, cena je
zásadně jiná pro provedení do -25C a -20C, teploty
jsou striktně dány nebo jen doporučeny?

Viz odpověď zadavatele na dotaz č. 1.

3

Dále, jak koncipovat cenu na referenční kusy nebo
na maximální? Jsou maximální kusy, reálné? Pokud

Vysvětleno.
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Zadavatel záměrně zvolil způsob vedení této

Vysvětlení zadávací dokumentace

ID

Dotaz
nebudou naplněny, jak se následně kompenzuje
rozpočítaná cena?

Minimální 12 0 0 0
Referenční 14 15 200 70

Vysvětlení
veřejné zakázky jako jednací řízení s
uveřejněním směřující k uzavření rámcových
smluv mj. také proto, že je třeba zajistit účinnou
spolupráci zadavatele, dodavatele i jedné či více
třetích osob (v současné době zejména Státní
fond
dopravní
infastruktury),
přičemž
jednostranné stanovení podmínek takové
spolupráce zadavatelem je bez dalšího jednání
nemožné.

Maximální 50 50 300 100

Dále viz též odpověď zadavatele na dotaz č. 1.

Kupující předpokládá rozsah odběru Zboží v rámci
jednotlivých částí veřejné zakázky dle následující
tabulky:
Část zakázky 1 2 3 4

V Praze dne 27. července 2020
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