DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
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 souladu se ZZVZ a ZD k VZ Specifické IS města Karviné, část 3 IS pro MP Karviná žádám o vysvětlení ZD
1.

2.
3.
4.

Předpokládá uchazeč správně, že dle specifikace uvedené v bodu V. Požadavky na agendu SMS parkování,
Technické specifikace požaduje zadavatel jednostranné propojení pro získávání informací o uhrazených
platbách z parkovacích automatů? V případě, že ANO, prosíme o sdělení typu parkovacích automatů a o zaslání
kontaktů na dodavatele.
Rozumí uchazeč správně, že zadavatel požaduje dle informace uvedené v bodu V., 1 d. pouze poskytnutí API pro
budoucího dodavatele služby SMS parking, která v této chvíli není využívána?
V bodu VI., 8 jsou uvedeny požadavky týkající se docházky. Prosím o sdělení, zda je na magistrátu města
Karviná, případně na MP Karviná využíván nějaký docházkový systém. V případě že ANO, prosíme o sdělení, kdo
je dodavatelem tohoto systému.
V bodu XI., 6 je uveden požadavek vizualizace trackingu strážníka z aplikace o poloze radiostanic. Prosíme o
sdělení, jaký tyt radiostanic městská policie využívá a kdo je jejich dodavatelem.

Děkuji a přeji příjemný den

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 1:
1.

2.

3.

4.

Předpokládá uchazeč správně, že dle specifikace uvedené v bodu V. Požadavky na agendu SMS parkování,
Technické specifikace požaduje zadavatel jednostranné propojení pro získávání informací o uhrazených
platbách z parkovacích automatů? V případě, že ANO, prosíme o sdělení typu parkovacích automatů a o
zaslání kontaktů na dodavatele.
Ano zadavatel požaduje agendu SMS parkování v rozsahu dle Technické specifikace a rozhraní pro
budoucího dodavatele. Typ a dodavatel parkovacích automatů nebyl stanoven.
Rozumí uchazeč správně, že zadavatel požaduje dle informace uvedené v bodu V., 1 d. pouze poskytnutí API
pro budoucího dodavatele služby SMS parking, která v této chvíli není využívána?
Ano, zadavatel požaduje poskytnutí API pro budoucího dodavatele a agendu SMS parkování v IS dle
bodu V. TS.
V bodu VI., 8 jsou uvedeny požadavky týkající se docházky. Prosím o sdělení, zda je na magistrátu města
Karviná, případně na MP Karviná využíván nějaký docházkový systém. V případě že ANO, prosíme o sdělení,
kdo je dodavatelem tohoto systému.
Ano, docházkový systém dodavatele RON Software, spol. s r.o.
V bodu XI., 6 je uveden požadavek vizualizace trackingu strážníka z aplikace o poloze radiostanic. Prosíme o
sdělení, jaký tyt radiostanic městská policie využívá a kdo je jejich dodavatelem.
Typ a dodavatel radiostanic nebyl stanoven. Podmínky stanovené pro dodavatele radiostanic jsou:
poskytne on-line v reálném čase minimálně následující data k poloze radiostanic:
·
identifikace radiostanice,
·
souřadnice GPS polohy,
·
datum a čas,
·
formát předávaných dat musí podporovat min. csv nebo xml.

Stránka 1 z 2

V Karviné dne 09. 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: 2017.10.09 11:19:57 +02'00'

…………..………………………….........................................
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat
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