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I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele
Zadavatel obdržel dne 20.11.2018 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace
k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:
Dotaz č. 1
V článku 7. Přílohy č.1b Zařízení pro čtení bezkontaktních karet v poslední větě je uvedeno
následující konstatování: platební terminál aktuální zpracovatelská finanční instituce (ČSOB
a.s.).
Pokud se tímto konstatováním rozumí, že platební terminál dodá ČSOB, tak se jedná o rozpor
se zněním článku 4. Bezhotovostní platební periferie v Příloze č.1b zadávací dokumentace.
Součástí dodávky je i platební aplikace certifikovaná u banky Zadavatele.
Dotazy:
1/ Je HW platebního terminálu předmětem dodávky hardware automatu?
2/ Mají být náklady na provozování platební aplikace a procesování platebních transakcí
předmětem nabídkové ceny?

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:
Ad 1/ HW platebního terminálu je předmětem dodávky hardware automatu.
Ad 2/ Ne, náklady na provozování platební aplikace a procesování platebních transakcí
nemají být předmětem nabídkové ceny.

Dotaz č. 2
V článku 4. Přílohy č.1b Bezhotovostní platební periferie zadavatel upozorňuje, že veškeré
aplikace a řídicí systémy/ pokladny 3. stran, které jsou napojeny na terminály se službou
ČSOB, musí získat certifikace od ČSOB nebo od jejich smluvních partnerů (Ingenico/Monet).
Dotaz:
1/ Ve které fázi zadávacího řízení bude zadavatel tuto certifikaci požadovat?
2/ Jaký doklad o certifikaci bude zadavatel požadovat?
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K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:
Ad 1/ Veškeré nezbytné certifikáty a oprávnění je dodavatel povinen předat zadavateli
nejpozději v den před zahájením montáže automatů za účelem provedení zkušebního
provozu.
Ad 2/ Zadavatel bude požadovat „Certifikát pokladního systému pro komunikaci s ČSOB
platebním terminálem“.

Dotaz č. 3
V článku 3. přílohy č.1a Komunikace Automatu zadavatel požaduje vícejazyčnou komunikaci
čeština, angličtina, němčina a polština.
Dotaz:
1/ Je polština nezbytným požadavkem zadavatele pro komunikaci na displeji platebního
terminálu? Na základě zkušeností uchazeče z předchozích projektů by bylo velmi finančně
náročné implementovat polskou znakovou sadu na platebním terminálu, která není v ČR
standardně do platebních terminálů implementovaná.

K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:
Ano, zadavatel požaduje polštinu pro komunikaci na displeji platebního terminálu.
Pro úplnost zadavatel uvádí, že předmětný požadavek je upraven v článku 5 přílohy č. 1a
a nikoliv článku 3 přílohy č. 1a jak uvedl dodavatel.

Dotaz č. 4
V článku 7. Přílohy č.1b Zařízení pro čtení bezkontaktních karet uvádí zadavatel požadavek
„automat musí komunikovat s bezpečnostním modulem Koordinátora ODIS pro otevření SAM
modulu.
Dotaz:
1/ Žádáme zadavatele o technický popis této komunikace.

K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení § 60 a
násl. ve spojení s ustanovením § 161 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jež
je rozděleno na fázi podání žádosti o účast (prokázání splnění kvalifikace) a na fázi splnění
podání předběžné nabídky/nabídky (prokázání splnění dalších požadavků zadavatele).
Zadavatel uvádí, že pro řádné podání žádosti o účast není předložení technického popisu
této komunikace potřebné.
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Dotaz č. 5
Zadávací dokumentace provází do detailu všemi fázemi zadávacího řízení a v kapitole 12.
Podmínky a požadavky na zpracování a podání předběžné nabídky a nabídky je uveden
požadavek na rozsah předběžné nabídky/nabídky, kde ve třetí odrážce je uvedeno „Smlouva“.
V zadávací dokumentaci není přiložen žádný návrh smlouvy, který bývá standardně
zveřejněn. Na základě kapitoly 13. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující
se k předmětu sektorové veřejné zakázky, kde Zadavatel uvádí, že konečné smluvní podmínky
budou předmětem jednání s dodavateli, uchazeč tedy žádá o zveřejnění návrhu smlouvy, aby
bylo zřejmé, jaké budou budoucí podmínky a to ne jen pro jednání se zadavatelem, ale také
pro jednání uchazeče s případnými poddodavateli, pro určení správné cenotvorby a
započítání rizik spojených s možnými sankcemi vůči dodavateli.

K dotazu dodavatele č. 5 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení § 60 a
násl. ve spojení s ustanovením § 161 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jež
je rozděleno na fázi podání žádosti o účast (prokázání splnění kvalifikace) a na fázi splnění
podání předběžné nabídky/nabídky (prokázání splnění dalších požadavků zadavatele).
Zadavatel v čl. 13 zadávací dokumentace stanovil, že konečné smluvní podmínky budou
předmětem jednání s dodavateli, tj. účastníky zadávacího řízení, kteří prokáží splnění
kvalifikace v požadovaném rozsahu.
S ohledem na tuto skutečnost budou smluvní podmínky relevantní až po fázi podání žádostí
o účast, tj. ve fázi podání předběžných nabídek/nabídek.
Pro úplnost zadavatel upozorňuje, že zadávací řízení se aktuálně nalézá ve fázi před podáním
žádostí o účast.

Dotaz č. 6
Bod 2. příloha 1b : Min. 15“ LCD barevný displej s projekčně kapacitním dotekovým panelem.
Trvá zadavatel na kapacitním dotekovém panelu, nebo připouští i jiné řešení např.
infračervený dotykový panel?
K dotazu dodavatele č. 6 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel požaduje dodávku kapacitního dotekového panelu displeje a nepřipouští jiné
řešení.
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Dotaz č. 7
Bod 1. příloha 1b : samostatně stojící instalace odolná proti vytrhnutí nebo vylomení
automatu lidskou silou, využití stávajících míst pro upevnění s možností konstrukční úpravy
stávajícího stojanu,
Chápeme, že zadavatel má již přichystané stojany? Pokud ano prosíme o zveřejnění
konstrukčního schématu stojanu s rozměry a body pro uchycení automatu.
K dotazu dodavatele č. 7 zadavatel uvádí následující:
Pro upevnění automatu požaduje zadavatel využití stávajících stojanů a přípojek
pro odběr elektrické energie. Konstrukční úpravy stávajících stojanů pro automaty navrhne
do výkresové dokumentace zhotovitel.
Zadavatel dále uvádí, že pro účely řádného podání žádosti o účast není předložení stávající
dokumentace pro uchycení automatu potřebné.

Dotaz č. 8
Pokud jsme dobře porozuměli zadání požaduje Zadavatel úhradu nákupu v hotovosti
bankovkami a bezhotovostně.
Je si Zadavatel vědom, že pro nákup v hotovosti dle požadavku v zadání bude možná platba v
hotovosti pouze bankovkami tedy nebude možné určovat ceny v desítkách či jednotkách KČ,
ale pouze ve stovkách?
K dotazu dodavatele č. 8 zadavatel uvádí následující:
Ano, zadavatel si je vědom, že pro nákup v hotovosti dle požadavku v zadání bude možná
platba v hotovosti pouze bankovkami.

JUDr. Jiří
Brož,
advokát

V Praze dne 22.11.2018

Digitálně podepsal JUDr. Jiří Brož,
advokát
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-24827452,
o=Advokátní kancelář Brož, Sedlatý
s.r.o. [IČ 24827452], ou=zapsán v
seznamu advokátů pod ev.č. 10435,
ou=1, cn=JUDr. Jiří Brož, advokát,
sn=Brož, givenName=Jiří,
serialNumber=P60754,
title=společník, jednatel
Datum: 2018.11.22 17:04:10 +01'00'

……………………………………………………………
za Dopravní podnik Ostrava, a.s.
JUDr. Jiří Brož, jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
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