
             
 

 

Č.j.:   MP/04841/2015 
Spis. zn.:  MP/04332/2015/04 
 
Vyřizuje:  Tomáš Kocour, e-mail: kocour@mestopacov.cz, tel.: 565 455 165, 723 605 436 

 
V Pacově dne 24.4.2015 

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život"  - dodávka ICT vybavení 

IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Název:  Město Pacov  
Sídlo:         náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
IČ:  00248789 
DIČ:  CZ00248789 
Zastoupený:  Ing. Lukášem Vlčkem - starostou města 
Bankovní spojení:   České spořitelna, a.s., pobočka Pacov 
Číslo účtu:   27-0622171349/0800 
Telefon:  565 455 111 
Fax:   565 455 155 
E-mail:   podatelna@mestopacov.cz 
Web:  www.mestopacov.cz 
Profil zadavatele:   https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html 
Kontaktní osoba zadavatele: Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz 
 
Zadavatel obdržel dne 24.4.2015 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím 
znění: 

Dotaz uchazeče: „V přílohách je technická specifikace, kde je uvedeno ANO/NE – chtěli bychom se zeptat, 
jestli máte nějakou formu zadání, jak by to mělo vypadat (škrtnout, smazat nehodící atd.)?“  

Odpověď zadavatele: „K tomuto dotazu zadavatel sděluje, že nemá předepsanou formu zadání údajů, je 
na uchazeči, zda smaže, škrtne nehodící se, či zakroužkuje hodící se. U parametrů, kde se vyžaduje vyplnit 
konkrétní hodnotu (např. délka záruky, hodnota CPU apod.) uvede uchazeč již konkrétní hodnotu.“  

Dotaz uchazeče: „V zadání je poměrně hodně služeb, ty služby, jestli jsme se dobře dívali, chcete 
započítat do HW – nevšimli jsme si nikde formuláře čistě na práci.“ 

Odpověď zadavatele: „V souladu s kapitolou 8.1. zadávací dokumentace je nutné hodnotu služeb 
započítat do ceny jednotlivých položek požadovaného vybavení.“    

Dotaz uchazeče: „Ohledně krycí nabídky a krycího listu rozpočtu – podle údajů, co se tam dopisují je to 
totožné, je to tak dobře?“ 

Odpověď zadavatele: „Ano, cenové údaje v krycím listu nabídky a v krycím listu rozpočtu musejí být 
totožné.“  

Dotaz uchazeče: „V příloze č. 5 – Rozpočet – technická specifikace máte tabulku, kde je kolonka obchodní 
název nebo značka zboží /přesný typ výrobku. U položek, které jsou samostatně, je to poměrně 
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jednoduché, ale u serveru, PC a hlavně kabeláže v té kolonce bude obrovská změť názvů v kombinaci s PN 
produktů. S tím, že u kabeláže máte uvedený 1 ks, jelikož je to bráno jako celek, ale přitom je to cca 13 
různých produktů, které se liší, včetně množství kusů.“  

Odpověď zadavatele: „Zadavatel v zadávací dokumentaci v kapitole 7 – Technické podmínky požaduje, 
aby uchazeč v nabídce uvedl název nebo značku zboží a přesný typ výrobku u každé položky zboží. 
U položek, které se skládají z více druhů zboží, uvede uchazeč obchodní název a každého druhu zboží.“  
 
 
_____________________________ 

 
Tomáš Kocour 
místostarosta 
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