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Na vědomí dodavatelům
se zájmem o veřejnou zakázku
č. 341-28/70/2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 2

Zadavatel:
Statutární město Plzeň, IČ: 00075370
Sídlem:
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupený: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací, IČ: 40526551
Sídlem:
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
Profil zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen

Číslo veřejné zakázky:

341-28/70/2021

Název veřejné zakázky:

Plzeň, dodávka parkovacích automatů

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“) podává následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše
uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Bude zadavatel akceptovat řešení parkovacího automatu s pláštěm z nerez kovu, nicméně s další
povrchovou úpravou (barvu je možno zvolit ze vzorníku RAL)?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Zadavatel neakceptuje žádné jiné provedení, než které je specifikováno v příloze č. 2 RD, tj. vnější plášť
parkovacího automatu bude z nerezového kovu bez viditelných svárů a povrchové úpravy.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
Bude zadavatel akceptovat řešení parkovacího automatu, kde bude osvětlení obslužné strany nahrazeno
podsvíceným displejem?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
Zadavatel nebude toto řešení akceptovat. Osvětlením obslužné strany požadujeme zajištění nasvícení
strany automatu, kde jsou například i vylepené informace (návody, ceníky apod.).
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Toto vysvětlení není změnou či doplněním zadávací dokumentace, jež by mohly rozšířit okruh možných
účastníků zadávacího řízení, ani takovou změnou či doplněním zadávací dokumentace, jež by vyžadovaly
přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována:
Datum:

18. 5. 2021

Hodina:

9:00

S pozdravem

Mgr. Andrea Fojtíková
technický náměstek SVSMP
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