Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
Název veřejné zakázky:
„Dodávka 55 ks nových kontrolní zařízení přepravní kontroly II“
zadávaná ve smyslu § 6 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále také jen ZZVZ)a z důvodů kofinancování zakázky z fondů EU také dle platného Metodického
pokynu pro oblast zadávaní zakázek pro programové období 2014 – 2020, verze: 3. červenec 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
v souladu s bodem 6.3. zadávací dokumentace
výběrového řízení „Dodávka 55 ks nových kontrolní zařízení přepravní kontroly II“ vedeného pod ev.
číslem zadavatele RVV-64-16-PŘ-Ka-IROP.
Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále také jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu
žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdrženou žádost
zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k nim dodatečné informace.
Dodatečné informace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele.
Žádost o dodatečné informace č. 1 (obdržena dne 09. 11. 2016):
Dotaz 1:
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí: „Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či
sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a jednotlivé stránky
nabídky, resp. jednotlivých výtisků musí být očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. „
a) Lze chápat pojmem „jednotlivých výtisků“ jednotlivé dílčí části zpracované nabídky, tedy např.
návrh smlouvy, jeho přílohu č. 1 - nabídku, seznam referencí apod.? Protože zadavatel dodal
většinu dokumentů v zadávací dokumentaci takto samostatně číslované a uzamčené, takže číslování
není možno změnit.
b) Protože zadavatel dodal dokument čestného prohlášení uzamčený a nečíslovaný, je možno tento
dokument, po vyplnění, dodat do nabídky nečíslovaný nebo si zadavatel přeje na něj čísla stránek
přesto dopsat?
Dotaz 2:
Zadavatel v požadavcích na technické parametry uvádí: „…uchazeč přiloží certifikát v okamžiku
dodání zařízení, uchazeč dále musí doložit ve stejném termínu prohlášení alespoň od dvou
acquirerských bank, které mohou přijímat transakce bankovních karet na území České republiky o
tom, že tato čtečka je v síti této banky použitelná“.
Je pojmem „dodání zařízení“ myšlen termín dodání 55 ks zařízení vítězného uchazeče nebo je tímto
termínem myšleno dodání zařízení - funkčního vzorku uchazeče? Tedy je dodání certifikátů a
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potvrzení dvou acquirerských bank požadováno pouze po vítězném uchazeči až v termínu dodání
55ks zařízení?
Dotaz 3:
Zadavatel v požadavcích na technické parametry uvádí, že zařízení má mít dostatečnou vnitřní
paměť zařízení, minimálně 16 GB,
Je možno tuto paměť realizovat formou dodávky SD karty, která bude vsunuta do SAM slotu
zařízení, za předpokladu, že nadále zůstanou v zařízení volné dva SAM sloty dle požadavku
zadavatele?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Ad a) Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil nabídku v souladu s bodem 3.1. zadávací
dokumentace. Tazatel správně chápe pojem „jednotlivé výtisky“.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč jednotlivé stránky nabídky očísloval svou vzestupnou kontinuální
řadou i přes to, že stránky některých výtisků jsou zadavatelem očíslovány.
Ad b) Ano, zadavatel požaduje, aby uchazeč v rámci své nabídky očísloval svou vzestupnou
kontinuální řadou také „čestné prohlášení.“ Viz návaznost na výše uvedenou odpověď Ad a).
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Dodání certifikátů a potvrzení dvou acquirerských bank je požadováno pouze po vítězném uchazeči
v termínu dodání zařízení.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:
Ano, dostatečná vnitřní paměť zařízení může být realizována pomocí SD karty, která bude instalována
do zařízení. Počet volných SAM slotů nesmí být použitím karty omezen.

V Ostravě 11. 11. 2016

Ing.
Bohuslav
Kočí
.………………………….

Digitálně podepsal Ing.
Bohuslav Kočí
DN: c=CZ, o=Dopravní podnik
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Ing. Bohuslav Kočí
vedoucí odboru veřejné zakázky a výběr dodavatelů

Stránka 2 z 2

