VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I
Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Měření rychlosti vozidel, detekce jízdy na červenou a poskytování souvisejících služeb
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-007510
spisová značka zadavatele: LITMR1220
(dále jen „veřejná zakázka“)
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Město Litomyšl
IČO: 00276944
se sídlem: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
(dále jen „zadavatel“)
ZÁSTUPCE ZADAVATELE:
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „zástupce zadavatele“)
Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné
zakázky je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:
1)
Dotaz
Součástí plnění veřejné zakázky je zajištění systémů pro certifikované měření úsekové rychlosti
a systému pro certifikovanou detekci jízdy na červenou v lokalitách (ul. Moravská, J. E. Purkyně, T. G.
Masaryka a křižovatka Kpt. Jaroše Moravská), kde je nyní nainstalován jiný systém pro měření
úsekové rychlosti a detekce jízdy na červenou. Pro zajištění rovných a nediskriminační podmínek pro
všechny dodavatele se ptáme, zda bude stávající systém do doby podání nabídek z lokalit
demontován, nebo bude instalace nového systému hrazena mimo nabídkovou soutěženou cenu?
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Odpověď
Instalace systému je součástí nabídkové ceny. Zadavatel nevidí důvod k demontáži stávajícího
systému. Aktuální systém zajišťuje zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, přičemž jeho vyřazením z provozu by zadavateli vznikaly i další komplikace
a vícenáklady. Takový postup by byl v rozporu s péčí řádného hospodáře i v rozporu se zájmy Města
Litomyšl, kdy bezpečná a plynulá doprava je jedním z důležitých úkolů, které v rámci samosprávy
Město Litomyšl plní. Zadávací podmínky byly stanoveny v souladu se zásadou rovného zacházení
a zákazu diskriminace.
2)
Dotaz
Součástí plnění veřejné zakázky je zajištění certifikovaného software pro správu dopravních
přestupků, software pro sběr a vyhodnocení statistických dopravních dat, vč. možnosti zveřejnění na
webu. Dodavatel zajistí napojení software do spisové služby od společnosti Geovap, avšak toto
napojení může znamenat určité poplatky za napojení ze strany společnosti Geovap. Budou tyto
případné náklady uhrazeny ze strany města mimo předmět veřejné zakázky tak, aby byly zajištěny
rovné nediskriminační podmínky pro všechny dodavatele nebo budou hrazeny mimo nabídkovou
soutěženou cenu?
Odpověď
Zadavatel odkazuje na přílohu č. 4 DZŘ - Specifikace předmětu plnění, jejíž součástí je Technická
specifikace. U požadavků nájemce na napojení na externí systémy zadavatel uvádí, že: „Všechna
napojení na externí systémy řeší s externími dodavateli smluvně nájemce.“. Žádné poplatky
společnosti GEOVAP, spol. s r.o. tak dodavatel hradit nebude.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání žádostí o účast se nemění.
Zadavatel upozorňuje, že způsob podání žádostí o účast ani způsob otevírání žádostí o účast se
nemění.

V Brně dne 09.03.2021

Město Litomyšl
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel
elektronicky podepsáno
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