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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 a oznámení o změně 
zadávacích podmínek č. 3 

k zakázce, která v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), není zadávána dle zákona. 

Název veřejné zakázky: Dostavba centrálního dispečinku DPMP a.s. 

Zadavatel 

Název: Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

Sídlo: Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

IČO: 63217066 

Zastoupený: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

 

 

Na základě podaných dotazů zadavatel vysvětluje a upravuje výzvu k podání nabídek.  

 

A) Obdržené dotazy a jejich vypořádání 

Dotaz č. 1: 

Dotaz dodavatele: 

Prosím o upřesnění -  dodání  jednotné výrobní dokumentace provedení falcované fasády, tak aby byla 
pro všechny účastníky stejná. Tak aby byla výsledná cena za dodávku a montáž stanovena za stejných 
podmínek pro všechny účastníky. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel trvá na svém stanovisku, že výrobní dokumentaci pro provedení falcované fasády stanovovat 
nebude. Každý dodavatel nechť navrhne provedení dle svých možností a se splněním minimálních 
požadavků stanovených v projektové dokumentaci. Zadavatel nebude v souladu s výzvou k podávání 
nabídek způsob provedení falcované fasády hodnotit.  

Dotaz č. 2: 

Dotaz dodavatele: 

Vnitřní vybavení nového centrálního dispečinku – byl dodán pouze seznam bez bližší specifikace 
dodávaného vybavení. Chybí technické parametry, upřesnění provedení dodávaného nábytku, 
elektroniky, atd., chybí přesné upřesnění na požadavky zadavatele.   

Proto také prosím o upřesnění Vnitřního vybavení nového centrálního dispečinku: Zda dle znění příloh 
je předmětem dodávky dodání jednotlivých prvků dle přiloženého seznamu v zadávací dokumentaci, 
aniž by soutěžitel na sebe bral závazek odborné konfigurace dodávaných zařízení a garantoval v 
nabídce naplnění standardu konektivity? 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel předkládá nové znění samostatného listu „vnitřní vybavení“, v němž jsou vybrané položky 
podrobněji specifikovány. Položka „digitální hodiny“ je pak vypuštěna zcela. Určení zadavatelem 
nespecifikovaných parametrů dodávaných výrobků je na vůli dodavatele, zadavatel akceptuje 
jakoukoliv dodávku, která splní parametry zadavatelem specifikované. Do soupisu položek je současně 
doplněna položka „montáž“ zahrnující sestavení a umístění dodávaného zařízení. 
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Podstatné změny v listu „vnitřní vybavení“ jsou červeně zvýrazněny. 

Dotaz č. 3: 

Dotaz zadavatele: 

Prosím o upřesnění dodání žaluzií – mezi dispečinkem a kanceláří, položka se objevuje v hlavním VV a 
také v nově dodaném listu Vnitřní vybavení nového centrálního dispečinku. 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o dvoje různé žaluzie. Žaluzie specifikované v hlavním výkazu výměr jsou určeny k montáži na 
venkovní okna O1, O2 a O3. Položka žaluzie v listu „vnitřní vybavení“ je určena na okna mezi místností 
2.04 a 2.06. 

 

Dotaz č. 4: 

Dotaz zadavatele: 

Prosím o opravu VV, u položky 74, 76, 104 a 115 chybí název položky a MJ. 

Odpověď zadavatele: 

Názvy příslušných položek se SW chybou při poslední úpravě přesunuly do „popisu položky“. Zadavatel 
uveřejňuje nové znění přílohy č. 3 – výkazu výměr, v němž jsou názvy položek přesunuty na správná 
místa. Zadavatel současně přejmenoval položku č. 104 tak, aby nové označení „vnitřní vybavení“ lépe 
odpovídalo obsahu této položky dle samostatného listu.  

 

B) Shrnutí provedených změn 

Zadavatel změny popsané shora v odpovědích na dotazy dodavatelů provádí uveřejněním nových znění 
přílohy č. 3 (soupis dodávek a prací – výkaz výměr) a přílohy č. 3d (samostatný list vnitřní vybavení).  

Uvedené dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách zadavatele spolu s tímto oznámením. 

 

C) Prodloužení lhůty pro podání nabídek  

Zadavatel s ohledem na upřesnění parametrů položek dle přílohy č. 3d prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek tak, že skončí v úterý 8. prosince 2020 v 11:00. 
 
 

 
 
                                                                                                                    

    ing. Tomáš Pelikán 
     místopředseda představenstva 
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