DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
1.1. Název veřejné zakázky: „Dodávka a implementace systému umožňujícího placení
parkovného pomocí SMS“
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 12170006
1.3. Identifikační údaje o zadavateli:
Název: Město Třebíč
Sídlo: Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
IČ:
00290629
1.4. Druh veřejné zakázky:

Dodávka

1.5. Forma zadávacího řízení:

VZMR s uveřejněním výzvy

Zadavatel obdržel dne 5.11.2012 dotaz uchazeče k výzvě k podání nabídek na výše
uvedenou veřejnou zakázku. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí
poskytuje zadavatel všem osloveným uchazečům a jako veřejně přístupný dokument i
veřejnosti.
Dotaz 1
V čl. 2 výzvy je mimo jiné řečeno:
„Náklady na služby poskytované operátorem a společností zajišťující SMS parkovné
půjdou k tíži zákazníka (plátce parkovného), příjmy zadavatele z parkování zůstanou
zachovány v aktuální stanovené výši.“
Toto ustanovení lze vyložit různým způsobem. Chápeme dobře, že v případě placení
parkovného prostřednictvím SMS bude zvýšena cena parkovného o cenu služby SMS
parkovného (včetně nákladů na mobilního operátora) a odměna poskytovatele bude
poskytovatelem fakturována zadavateli?
Odpověď 1
Rozšíření o možnost placení parkovného bude nadstandardní služba, o jejíž cenu
bude navýšeno základní parkovné v klasickém parkovacím automatu. Celá platba
půjde k provozovateli systému a ten bude postupovat dle článku čl.6.
Dotaz 2
Je podle zadavatele předpokladem podle čl. 5. písm a) bod 1) odrážka první výzvy i to,
že je poskytovatel oprávněn poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 284/2009
Sb., o platebním styku?
Odpověď 2
Pokud bude uchazeč poskytovat zadavateli služby, které jsou předmětem zákona č.
284/2009 Sb, musí být uchazečem toto oprávnění doloženo dle čl.5 výzvy jako součást
nabídky.
Dotaz 3
Která plnění poskytovatele budou ve smyslu čl. 4 výzvy součástí plnění dle dílčího
kritéria „Výše nabídkové ceny za dodávku a implementaci“?
Bude se jednat mimo systém samotný i o: (i) proškolení strážníků, (ii) kontrolní zařízení
a (iii) grafický návrh a dodávka samolepek?
Bude součástí případné dodávky kontrolního zařízení i SIM karta včetně závazku
poskytovatele hradit po dobu účinnosti smlouvy datové přenosy související s kontrolou
parkování?
Odpověď 3
Součástí dodávky dle hodnotícího kritéria bude mimo systém samotný i proškolení
strážníků, kontrolní zařízení, grafický návrh a dodávka samolepek. Dodávka SIM karty
a platba za přenosy nebude součástí dodávky kontrolního zařízení.
Dotaz 4

Podle čl. 5 písm. d) výzvy má být smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Limituje
zadavatel nějakým způsobem případnou výpovědní dobu?
Odpověď 4
Zadavatel žádným způsobem nelimituje výpovědní dobu.

V Třebíči dne 5.11.2012
Vojtěch Novák
Investiční technik OD MěÚ Třebíč

