DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodatečná informace č. 1, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace
Spisová značka:
Číslo jednací:

OOP20830/2021/136
OOP107512/21/462

Zadavatel:

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Název zakázky:

„Město Kyjov – pronájem tiskových zařízení“

Druh zadávacího řízení:
Režim veřejné zakázky:
Druh zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu
veřejná zakázka na služby

Vážení dodavatelé,
podáváme Vám vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídky
(viz níže).
Dotaz dodavatele ze dne 22. 11. 2021:
Žádáme o písemné vysvětlení několika bodů zadávací dokumetace, která jednozačně směřuje
ke konkrétnímu zařízení a neodpovídá tak pravidlům spravedlivé hospodářské soutěže.
Požadované řešení podporuje konkrétního výrobce a neumožňuje podat nabídku konkurenčním
výrobcům a dodavatelům v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dodržovat maximální
otevřenost a transparentnost nabídek, kdy cílem je získat nejlepší možnou cenovou nabídku při
současných rovných podmínkách všech účastníků veřejné soutěže
1. Požadovaná kapacita tonerů: zadavatel požaduje u tonerových nádob kapacitu minimálně
26 000 výtisků při pokyrtí 5% a to, jak pro čb. tak pro barevné tonery. Tento parameter se nám
jeví jako diskriminační, zvláště v situaci, kdy je na stroje uzavírána nájemní smlouva, ve které
je jasně stanovena cena za výtisky, a která ošetřuje dodávku veškerého spotřebního materiálu,
vyjma papíru a dodávka tonerů, bude prováděna automaticky, bez zásahu zaměstnanců
objednatele. Z našeho pohledu je tedy bezpředmětné omezovat poptávku, na základě tohoto
kriteria.
2. Velikost SSD disku 250GB + skenování na disk stroje: tento parameter opět směřuje ke
konkrétním zařízením. Velikost SSD disku je v případě, že je vyžadována implementace strojů
do systému Optimidoc, tzn. komplexní systém řízení tisku a skenování dokumetnů naprosto
marginální. Navíc v případě toku dat zůstává neopodstatněn i poždavek na SSD disk v tomto
případě standardně vyhovuje i HDD.
3. Veliskot RAM 8GB: Poptávaná velikost RAM paměti, v podstatě zcela zamezuje nabídku
jakékoli jiné značky, než strojů společnosti Konica Minolta, na kterou je toto vř připraveno.

1

4. Implementace antivirového zabezpečen na každé zařízení – uváděná podmínka zachází tak
daleko, že zadavetrel v podstatě bez skrupulí zkopírvoval uvedenou formulaci, přímo ze stránek
společnosti Konica Minolta: https://www.konicaminolta.cz/cs-cz/hardware/kancelarskytisk/bizhub-c250i a pouze vypustil název Antivirus Bitdefender.
Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 1 k dotazu ze dne 22. 11. 2021:
ad 1)
Ve výzvě není uveden způsob výměny tonerových náplní. Předpoklad je ten, že tonerové náplně
budou běžně vyměňovat pracovníci zadavatele. Dodavatel po dohodě pouze s předstihem dodá
několik rezervních nových náplní, aby je pracovníci zadavatele mohli sami vyměnit. Hlavním
záměrem je tedy minimalizovat četnost výměn tonerů.
ad 2)
Před vypsáním této výzvy jsme provedli průzkum na jiných úřadech a firmách a ze zjištěných
informací se domníváme, že rychlost disku SSD oproti disku klasickému (HDD) i v zařízení
MFP má znatelný vliv na rychlost zpracování úloh. Chceme, aby při vyzvedávání tisků,
kopírování a skenování uživatelé nemuseli zbytečně čekat na pomalé zpracování úloh a aby u
MFP nevznikaly fronty. Co se týká implementace systému Optimidoc a požadavku na disk SSD
250GB, upřesňujeme, že ne všechna poptávaná MFP budou spravována pomocí systému
Optimidoc. U MFP, která nebudou takto spravována, požadujeme SSD disk s kapacitou 250
GB pro rychlou odezvu při skenování na disk a přímým tiskem dokumentů z přenosných
zařízení. Nicméně podporu Optimidoc požadujeme na všech poptávaných MFP z důvodu
možné záměny jednoho MFP za jiné, například pokud by jedno MFP bylo dlouhodobě méně
využíváno než jiné.
ad3)
Stejně jako při požadavku na SSD disk vycházíme ze zkušenosti, že větší kapacita paměti RAM
má vliv na rychlost dokončení úlohy (odezvy) na MFP. Dále nesouhlasíme s tvrzením, že VŘ
(Výzva) je připravena na konkrétní stroje (MFP) značky Konica Minolta. Uvedené technické
požadavky splňují například také MFP značky Develop s modely Ineo 250i, 300i a 360i.
ad4)
Požadavek na antivirové zabezpečení v roce 2021 je dle našeho názoru zcela opodstatněný,
hlavně při využití funkce přímého tisku dokumentů z přenosných zařízení typu USB flashdisk.
Požadovanou možnost antivirové kontroly má více než jeden výrobce, či jeden model MFP.
Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou
informací.
Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám Výzvy k podání nabídek byla
uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele Profily (proebiz.com), a na webových stránkách
města Kyjova (https://mestokyjov.cz/verejne-zakazky/ds-1277/p1=31956).
V Kyjově dne 23. 11. 2021
Bc. Eva Julínková
Oddělení právní a kontrolní
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