Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

13768

Název zakázky

Elektronická úřední deska

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525

Název projektu

Přívětivý úřad Vítkov

Název / obchodní firma
zadavatele

Město Vítkov

Sídlo zadavatele

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

00300870 / CZ00300870

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele

Ing. Pavel Smolka, starosta města
tel: 556 312 201, 724 183 262
starosta@vitkov.info

Dne 22. 2. 2021 v 12:45 byla zadavateli prostřednictvím e-mailové zprávy doručena žádost o
zodpovězení níže uvedeného dotazu.

2. Dotazy a odpovědi
1 Přesné znění dotazu
V zadávací dokumentaci máte požadavek na vnitřní klimatizační systém se samoregulací, který
zajistí stabilní a optimální prostředí pro zařízení (klimatizační jednotka).
•
•

Provozní rozsah pro teploty okolí od -30°C až +50 °C.
Provozní rozsah až +75°C na p římém slunci.

Naše kiosky mají speciální technologie a nepotřebují klimatizační jednotku.
Náš kiosek se může provozovat v rozsahu okolních teplot od -35°C až + 60°C.
Na přímém slunci se náš kiosek může provozovat do +75°C.
Rád bych upozornil, že přidání klimatizační jednotky by pouze prodražilo naši nabídku a kiosek by
neměl lepší provozní vlastnosti. Přidání klimatizace vždy výrazně zvyšuje spotřebu el. energie a
náklady na servis.
Můžete přehodnotit zadávací dokumentaci a umožnit podání nabídky i pro moderní řešení
elektronických úředních desek?
Odpověď
Zadavatel tímto upřesňuje zadávací podmínky a to tak, že požaduje funkčnost úřední desky
v tomto rozmezí teplot:
•

Provozní rozsah pro teploty okolí od -30°C až +50° C.

• Provozní rozsah až +75°C na p římém slunci.
Jednou z možností zajištění funkčnosti elektronické úřední desky v požadovaných teplotních
rozmezích je vybavení elektronické úřední desky vnitřním klimatizačním systémem se
samoregulací, který zajistí stabilní a optimální prostředí pro zařízení (klimatizační jednotka).
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Uchazeč může zajistit funkčnost elektronické úřední desky ve výše uvedených teplotních
rozmezích i jiným způsobem.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči vysvětlení a doložení zajištění funkčnosti
dodávaného zařízení ve stanovených teplotních rozmezích.
Vzhledem k úpravě zadávacích podmínek přistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání
nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 8. 3. 2021 do 9:00 hodin.
Na základě výše uvedeného byly provedeny patřičné úpravy ve výzvě k podání nabídek i
v příloze kupní smlouvy – Technické specifikaci. Součástí tohoto vysvětlení jsou dokumenty:
•

0 Výzva k podání nabídek – EUD_UPRAVENÁ 01.doc

•

Příloha kupní smlouvy – TECH.SPECIFIKACE_UPRAVENÁ 01.doc

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

Ve Vítkově dne 24. 2. 2021

Ing.
Pavel
Smolka

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Smolka
Datum:
2021.02.24
15:16:17 +01'00'

Ing. Pavel Smolka, starosta
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