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

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 – 4

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 a v souladu s ustanovením
§ 99 zákona oznamuje následující doplnění zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené veřejné
zakázce zadávané dle zákona:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
V příloze č. 2 - Technické a funkční požadavky – v bodě 2, článku 1 píšete, že detailní popis rozhraní obdrží
dodavatel po podpisu NDA. Nicméně z pohledu nacenění integrace potřebujeme znát aspoň parametry
(např. čas počátku parkování, zaplacená doba parkování apod.), které se budou do dohledového centra
předávat. Je možné je sdělit?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
Před podpisem smlouvy a NDA nebude sdělen popis API, uvádíme základní parametry transakce, které
budou potřeba pro identifikaci transakce. Tj. ID transakce, ID parkovacího automatu, RZ, placená částka,
počátek a konec platnosti parkovacího oprávnění, způsob platby, další parametry dle následné dohody s
integrátorem.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
V příloze č. 2 - Technické a funkční požadavky – v bodě 5 Základní technické požadavky, požadujete:
o Splnění normy EN 60950, třída 1 (ochrana proti elektrickým výbojům) – tato norma byla platná podle
našich informací pouze do 20. 12. 2020. Nyní je nahrazena normou EN 62368, třída 1. Předpokládáme
tedy, že splnění této nové normy je správné. Můžete to potvrdit?
o Čtečku bezkontaktních čipových karet dle ISO 14443 A/B – můžete osvětlit, k čemu se bude používat a
jaké karty budete chtít touto čtečkou číst (např. plzeňská karta apod.)?
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
o Ano, potvrzujeme.
o Čtečka bude používána pouze pro bezkontaktní platební karty.
Toto vysvětlení není změnou, jež by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.
Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace a zároveň s ohledem na to, že zadavatel neodeslal vysvětlení
zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu se zněním § 98
odst. 4 a § 99 odst. 2 zákona následovně:
Lhůta pro podání nabídek:
Datum: 21. 5. 2021

Hodina:

9:00

S pozdravem

Mgr. Andrea Fojtíková
technický náměstek SVSMP
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