DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1
VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název zadavatele: statutární město Karviná
Adresa:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Zastoupený:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
IČ:
00297534
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ"
Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na dodávky,
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákonů nebo „ZZVZ“).
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek je Z2017-025921.
Dotazy zájemce č. 1:
Vážený pane Švancare,
v návaznosti na náš telehovor posílám postřehy k ZD k VZ "Specifické informační systémy Statutárního města Karviná"








součástí ZD je dokument vzor smlouvy pro jednotlivé části VZ
dokument je logicky uzamčen tak, aby v něm nebylo možno dělat jiné, než požadované úpravy
není z něj možno ani vykopírovat jednotlivé pasáže, lze pouze doplnit ZD požadované údaje
to však vylučuje splnění požadavku, že nabídka má být předložena jako jeden dokument, ve kterém budou
všechny listy včetně příloh očíslovány vzestupnou nepřerušovanou řadou
v případě části 3 VZ je požadováno mj. dodání HW - mobilních zařízení - telefonů a mobilního zařízení - tabletu
v příloze č. 2 Návrhu smluv je tabulka, do které je nutno vyplnit označení názvu výrobce a označení obchodního
názvu zařízení. S ohledem na skutečnost, že budou dodány dva typy zařízení, lze logicky dovodit, že tabulka by
měla být pro každé zařízení samostatná

Prosím o projednání postřehů a sdělení infa v souladu s naší domluvou a postupem dle ZZVZ.
Děkuji a přeji příjemný den
Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 1:
1)

Nabídka bude podána v jednom svazku, v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedeno jméno účastníka,
jeho identifikační číslo a adresa. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy
tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou
oprávněnou za účastníka jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány
vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
Vzor smlouvy je záměrně uzamčen proti neoprávněným úpravám. Předmětné uzamčení dokumentu
žádným způsobem nebrání a nevylučuje splnění požadavku zadavatele na předložení nabídky dle výše
pospaných požadavků. Dodavatel může jednotlivé listy nabídky očíslovat ručně či jiným způsobem
(razítko aj.)

2)

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací poskytuje vzor smlouvy pro 3. část veřejné
zakázky s upraveným zněním přílohy č. 2 tohoto vzoru smlouvy. V této příloze byly v tabulce doplněny
dva řádky pro označení výrobce a označení obchodního názvu druhého zařízení.

V Karviné dne 04. 10. 2017
S pozdravem

Miroslav
Švancar
…………..………………………….........................................
Digitálně podepsal Miroslav Švancar
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25829637,
o=SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČ 25829637],
ou=2, cn=Miroslav Švancar, sn=Švancar,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P340068
Datum: 2017.10.04 09:12:38 +02'00'

podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

příloha: vzor smlouvy pro 3. část VZ
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