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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
DODÁVKA STACIONÁRNÍHO RADAROVÉHO MĚŘIČE
RYCHLOSTI VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ
Typ veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejný zadavatel:

město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČ: 00291463 DIČ: CZ00291463
zastoupeno: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu dodavatele:
Dotaz č. 1
V zadávací dokumentaci k této nabídce, respektive v dokumentu "Výzva k podání nabídky" se v kapitole č. 3.
Předmět veřejné zakázky píše:
V bodě 3.1. je v posledním odstavci uvedeno, že předmětem dodávky je zajištění servisu a aktualizací
dodávaného programového vybavení po dobu 4 let v souladu s platnou legislativou (technická podpora),
zaškolení zaměstnanců v sídle zadavatele a ověřovací provoz. V položkovém rozpočtu i v dokumentu
Technická specifikace předmětu plnění tento požadavek není, pouze roční technická podpora. Rádi bychom
si ověřili, že v nabídce se máme řídit položkovým rozpočtem, kde máme vyčíslit technickou podporu na 1
rok.
Odpověď č. 1
Viz níže – změna předmětu plnění. Požadavek na zajištění servisu a aktualizací po dobu 4 let zrušen.
Dotaz č. 2
V zadávací dokumentaci k této nabídce, respektive v dokumentu "Výzva k podání nabídky" se v kapitole č. 3.
Předmět veřejné zakázky píše:
V bodě 3.3. a) dopravní omezení a značení požaduje zadavatel projednání dopravně inženýrských opatření
s příslušnými orgány. Dále pak přemisťování dopravních značek. Náklady s tímto spojené mají být zahrnuty
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v nabídkové ceně. Z našeho pohledu nemůže dodavatel zařízení jednat ve věci dopravně inžerných
opatření, a stejně tak nemůže manipulovat s dopravními značkami. Může zadavatel tento požadavek
přehodnotit?
Odpověď č. 2
Viz níže – bod zrušen.
Dotaz č. 3
V zadávací dokumentaci k této nabídce, respektive v dokumentu "Výzva k podání nabídky" se v kapitole č. 3.
Předmět veřejné zakázky píše:
V bodě 3.3. b) zábory veřejných ploch má dodavatel zařízení zajistit veškerá povolení pro případná zábory
veřejných ploch. Z našeho pohledu by měl zadavatel (město) jednat se stavebním úřadem, pokud je tento
požadavek takto zamýšlen. Může zadavatel tento požadavek také přehodnotit?
Odpověď č. 3
Viz níže – bod zrušen
Na základě výše uvedených dotazů se článek č. 3 Výzvy k podání nabídek mění následovně:
3.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka – nákup zařízení s příslušenstvím
pro stacionární měření rychlosti motorových vozidel na principu bodového měření s možností přemístění
měřícího zařízení mezi stanovišti vlastními silami v obousměrném provozu, včetně skříně pro měřič rychlosti,
včetně sloupu, jejich instalaci, připojení, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis, metrologické
ověření, včetně poskytnutí souvisejícího programového vybavení k dokumentování, zpracování správních
deliktů s vazbou na stávající informační systémy města a městské policie. Stávajícími informačními systému
jsou:
 Spisová služba EZOP, včetně webové služby Ezopkonektor
 Ekonomický systému HELIOS FENIX, včetně integrační webové služby
Dále je předmětem dodávky zajištění zaškolení zaměstnanců v sídle zadavatele a ověřovací provoz.
3.2 Specifikace a požadavky
Podrobná specifikace rozsahu požadované dodávky je uvedena v příloze „TECHNICKÁ SPECIFIKACE
PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“.
3.3 Další požadavky zadavatele
Pojištění odpovědnosti
Dodavatel je povinen mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno řádné pojištění na riziko dodavatele za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3.000.000
Kč. Dodavatel toto pojištění doloží ve své nabídce kopií pojistné smlouvy či pojistného certifikátu.
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starosta
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