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

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5 – 11

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 změnu zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené veřejné
zakázce zadávané dle zákona:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
Rozumí dodavatel zadání správně, když předpokládá, že v rámci dodávky A (2 ks prototypů parkovacích
automatů) zadavatel požaduje dodat 1 ks s akumulátorem dobíjeným ze sítě veřejného osvětlení a 1 ks
s akumulátorem dobíjeným z fotovoltaického panelu tak, jak je uvedeno v čl. 5.2. odst. 5 přílohy č. 2 RD
– Technické a funkční požadavky?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
V rámci dodávky A požadujeme dodat 1ks parkovacího automatu s akumulátorem napájeným ze sítě
veřejného osvětlení a 1ks parkovacího automatu s akumulátorem napájeným z fotovoltaického panelu, oba
kusy budou obsahovat i mincovní modul.
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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
Dodavatel žádá o vysvětlení, resp. upřesnění, co má obsahovat „návrh pravidel budoucího update a
upgrade systému, včetně jeho profylaxe“, jak je uvedeno v čl. 2 písm. e) přílohy č. 2 RD – Technické a
funkční požadavky? Požaduje zadavatel např. časový plán provádění budoucího update a upgrade systému
nebo jeho bližší věcné vymezení?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
„Návrh pravidel budoucího update a upgrade systému, včetně jeho profylaxe“ má obsahovat minimálně
časový plán a pravidla (podmínky) při jejichž naplnění je nutno provést aktualizaci systému, např. v případě
blížícího se konce platnosti bezpečnostních certifikátů apod.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
Dodavatel není zřejmé, z jakých důvodů zadavatel vznesl požadavek na odolnost skříně parkovaného
automatu proti soli ve stupni přísnosti 3 dle ČSN EN 60068-2-52, jak je uvedeno v čl. 5.1 bod 2 přílohy č.
2 – Technické a funkční požadavky. I přes dlouholeté zkušenosti v oboru se dodavatel s vymezením takto
přísného požadavku s ohledem na předmět veřejné zakázky ještě nesetkal.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
Jedná se o standartní požadavek zadavatele na odolnost pláště parkovacího automatu. S ohledem na
objektivní vystavení pláště parkovacího automatu zejména působení posypové soli v zimních měsících a
agresivní psí moči celoročně je splnění tohoto požadavku vyžadováno zadavatelem historicky naprosto
konzistentně. Zároveň zadavatel požaduje splnění tohoto stupně normy s legitimním cílem získat pořízením
parkovacího automatu i co možná nejdelší dobu životnosti jeho pláště, podstatně převyšující smlouvou
stanovenou záruční dobu.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
Dodavatel dále není zřejmé, z jakého důvodu vznesl zadavatel požadavek na provedení vnějšího pláště
parkovacího automatu z nerezového kovu bez povrchové úpravy. Dle pevného přesvědčení dodavatele
takový požadavek v kombinaci se současně vznesenými ostatními požadavky zadavatele směřují na
výrobek konkrétního výrobce parkovacích automatů a následkem takového nezákonného postupu
zadavatele není zajištění odpovídající úroveň hospodářské soutěže. Dodavatel se tedy domnívá, že ze
strany zadavatele dochází k porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek, zejména zásady
zákazu diskriminace, resp. nejsou mu známy důvody pro takový postup zadavatele, např. potřeba zajištění
kompatibility se stávajícími parkovacími automaty apod.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
Zadavatel odmítá spekulaci účastníka o směřování zadání na výrobek konkrétního výrobce. Požadavek na
provedení pláště z nerezového materiálu nepovažuje zadavatel za natolik technologicky komplikovaný, aby
byl s to zabránit různým výrobcům stát se účastníky zadávacího řízení a podat relevantní nabídku. Zadavatel
tento požadavek na provedení vnějšího pláště parkovacího automatu z nerezového kovu bez povrchové
úpravy (tj. bez jakéhokoliv barevného nátěru, nástřiku apod.) vznáší z následujících oprávněných důvodů.
Jsou to zejména jednoduchý způsob provádění údržby (čištění), rezistence povrchu automatu proti
vandalismu, trvanlivost a odolnost pláště (životnost parkovacího automatu, viz odpověď na předchozí dotaz),
které dle praktických zkušeností zadavatele tento povrch zaručeně poskytuje. V neposlední řadě však
zadavatel rovněž usiluje o udržení v základních rysech jednotného vizuálního stylu parkovacích automatů.
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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
Dodavatel dále požaduje informaci, jakým způsobem ověří zadavatel splnění svého požadavku na
minimální počet 7 000 lístků v zásobníku? Vzhledem k tomu, že zadavatel neuvádí maximální přípustnou
délku parkovacího lístku a zároveň požaduje možnost tisku lokálního vyúčtování, dodavatel se domnívá, že
se nejedná o požadavek, jehož splnění by bylo jednoznačně prokazatelné, k čemuž je však zadavatel při
posouzení nabídek jednoznačně povinen. Navíc dle názoru dodavatele se nejedná ani o požadavek
odůvodnitelný z ekonomického hlediska, neboť cena jednoho kotouče papíru se pohybuje v řádech stovek
Kč a jeho výměnu je možné provést ve velmi krátké době, tj. během několika minut spolu s výběrem
hotovosti, což bude výrazně častěji než v případě potřeby výměny kotouče.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
Požadavek zadavatele je v souladu s jeho záměrem snížit provozní náklady provozovatele. Za tímto účelem
se zadavatel snaží motivovat klienty k maximálnímu možnému využití bezhotovostního způsobu plateb, aby
byl počet nezbytných výjezdů k jednotlivým parkovacím automatům, vyvolaných např. výběrem hotovosti,
redukován na nezbytné minimum. Totožný požadavek na snížení provozních nákladů samozřejmě uplatňuje
i ve vztahu k nutným výměnám kotouče papíru.
Zadavatel tedy požaduje z důvodu zajištění plynulého provozu co největší zásobu lístků. V případě
provedení předřezaných lístků v kazetovém zásobníku požaduje zadavatel minimální počet 7 000 ks. V
případě dodání spotřebního materiálu ve formě role, je požadována role v návinu minimálně 66 500 cm.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:
Dle názoru dodavatele není zcela zřejmé, kde má dodavatel v příloze č. 1 vzoru rámcové dohody – Cenová
nabídka, uvést nabídkovou cenu za dodávku parkovacího automatu, a to jak v případě jeho napájeni ze
sítě veřejného osvětlení, viz bod 1), tak v případě napájení ze solárního panelu, viz bod 2)? Zadavatel
požaduje na řádcích 6,7, resp. 12,13 tabulky uvedení ceny za osazení a oživení parkovacího automatu,
resp. ostatních nákladů, cena za dodávku parkovacího automatu však v žádné části tabulky není
požadována.
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 10:
Zadavatel upravil přílohu č. 1 Rámcové dohody „Cenová nabídka“ tak, že doplnil řádek k oběma variantám
parkovacích automatů „cena bez DPH za dodávku parkovacího automatu“, nyní se tedy řádky 6, 7 a 8 resp.
13, 14 a 15 automaticky sečtou a budou tvořit nabídkovou cenu za dodávku parkovacího automatu se všemi
náklady s ní spojenými. Rozdělení nákladů mezi položky „dodávka parkovacího automatu“, „osazení a
oživení parkovacího automatu“ a „ostatní náklady“ je zcela v rukou účastníka řízení, pro účely hodnocení
nabídek zůstává relevantní pouze „Celková nabídková cena bez DPH“, tj. řádek č. 25.
Účastníci zadávacího řízení použijí za účelem podání nabídky upravenou přílohu č. 1 Rámcové
dohody „Cenová nabídka“, která je přílohou tohoto Vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:
Dodavatel si dovoluje upozornit zadavatele, že jím vyhrazená změna závazku (viz bod 10.5. ZD) podléhá
právní úpravě dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, nikoliv § 100 odst. 3 ZZVZ, tudíž se nejedná o opční právo, kdy
je zadavateli umožnění formou jednacího řízení bez uveřejnění pořídit další nové SLUŽBY nebo nové
STAVEBNÍ PRÁCE za určitých podmínek s tím, že jejich předpokládaná hodnota je limitována 30 %. V
předmětném zadávacím řízení se však jedná o DODÁVKY, u kterých nelze opční právo využít - zadavatel
však tento pojem v zadávací dokumentaci a rámcové dohodě (viz čl. VII odst. 1) mylně užívá. Dodavatel
tedy s ohledem na smíšení těchto dvou rozdílných postupů při pořizování dalších, nikoliv nových dodávek,
dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, přičemž však zadavatel evidentně požaduje plnění dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ,
žádá od zadavatele úpravu zadávací dokumentace ve výše uvedeném smyslu za účelem odstranění rozporu
v zadávací dokumentaci.
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Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 11:
Zadavatel provedl úpravu zadávací dokumentace včetně vzoru rámcové dohody. Účastníci zadávacího
řízení použijí za účelem podání nabídky takto upravené dokumenty, které jsou přílohou tohoto
Vysvětlení.

Toto vysvětlení není změnou či doplněním zadávací dokumentace, jež by mohly rozšířit okruh možných
účastníků zadávacího řízení.
Vzhledem ke změně zadávací dokumentace a s ohledem na to, že zadavatel neodeslal vysvětlení zadávací
dokumentace do 3 pracovních dnů, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu se zněním § 98
odst. 4 zákona a § 99 odst. 2 zákona následovně:
Lhůta pro podání nabídek:
Datum: 28. 5. 2021

Hodina:

9:00

S pozdravem

Mgr. Andrea Fojtíková
technický náměstek SVSMP

Příloha
Příloha č. 1 Vysvětlení ZD_Příloha č. 1 RD_Cenová nabídka-OPRAVA.xlsx
Příloha č. 2 Vysvětlení ZD_Zadávací dokumentace-OPRAVA.pdf
Příloha č. 3 Vysvětlení ZD_Příloha č. 1 ZD_Vzor RD-OPRAVA.pdf
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