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

13907

Název zakázky

Pořízení elektronických úředních desek

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016742

Název projektu

Přívětivý úřad Planá nad Lužnicí

Název / obchodní firma
zadavatele

Město Planá nad Lužnicí

Sídlo zadavatele

Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

00252654/ CZ00252654

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele
(veřejná zakázka)

Ing. Jan Lanči

2. Dotazy a odpovědi
1 Přesné znění dotazu - Úřad Město Planá nad Lužnicí – místo realizace
V zadávací dokumentaci se píše: "Možnost umístění na zdi, na stojanu nebo v rámu". Je nutné
specifikovat systém zavěšení. Je rozdíl v ceně, když je zařízení osazeno přímo na zeď nebo musí
být realizován stojan.
Odpověď
Zadavatel upřesňuje, že požaduje umístění na stojanu - stojanové provedení nikoli závěsné
zařízení.

2 Přesné znění dotazu - Úřad Město Planá nad Lužnicí – místo realizace
V zadávací dokumentaci je přiložena fotografie místa osazení, ale tam je nyní sklo. Pokud by to
bylo závěsné zařízení, tak kam (jak) se bude připevňovat?
Odpověď
Zadavatel upřesňuje, že požaduje umístění na stojanu - stojanové provedení nikoli závěsné
zařízení.

3 Přesné znění dotazu - Úřad Město Planá nad Lužnicí – místo realizace
V zadávací dokumentaci se píše: "Stavební připravenost pro silové napájení úřední desky zajistí
zadavatel." Můžete potvrdit, že internetové připojení bude vybudováno rovněž na náklady
zadavatele a bude přivedo na místo osazení?
Odpověď
Zadavatel potvrzuje, že stavební připravenost pro silové napájení včetně internetového připojení
(wifi) bude hrazeno na náklady zadavatele.
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4 Přesné znění dotazu Úřad Město Planá nad Lužnicí – místo realizace
V zadávací dokumentaci se píše: "integrace kiosku do stávajícího API spisové služby, volitelná
možnost přepnutí na webové stránky města – rozcestník ÚD, web města." Jaké API je myšleno?
Potřebujeme popis služby a technické detaily pro stanovení cen.
Odpověď
Zadavatel upřesňuje, že požaduje integraci do spisové služby Gordic. Jedná se o otevřenou
integrační platformu s velmi jednoduchým propojením. Odkazem zadavatel poskytuje
uživatelskou příručku s přehledem technických parametrů. Při samotné realizaci propojení
s úřední deskou zadavatel poskytne maximální možnou součinnost při integrování této služby.
Zadavatel bude požadovat po uchazeči základní funkčnost s propojením, tak aby mohl přes
úřední desku uveřejňovat dokumenty pro veřejnost. Celý proces uveřejňování dokumentů,
aktualizace a další úkony spojené s informování veřejnosti bude zadavatel ovládat
prostřednictvím zaměstnanců úřadu a nikoliv prostřednictvím uchazeče. Případné poplatky za
propojení a integraci od společnosti Gordic bude zadavatel hradit ze svých prostředků.
Odkaz na příručku:
https://www.gordic.cz/gcl.

5 Přesné znění dotazu - Informační centrum v Plané nad Lužnicí místo realizace
V zadávací dokumentaci se píše: "Stavební připravenost pro silové napájení úřední desky zajistí
zadavatel." Můžete potvrdit, že internetové připojení bude vybudováno rovněž na náklady
zadavatele a bude přivedo na místo osazení?
Odpověď
Zadavatel potvrzuje, že stavební připravenost pro silové napájení včetně internetového připojení
(wifi) bude hrazeno na náklady zadavatele.

6 Přesné znění dotazu - Informační centrum v Plané nad Lužnicí – místo realizace
V zadávací dokumentaci je poptávaná velikost obrazovky 46". Je možné dodat zařízení ve
velikosti 49" s tím, že případný cenový rozdíl bude v neprospěch nabídky dodavatele?
Odpověď
Zadavatel potvrzuje, že požaduje dodržet poptávanou velikost obrazovky 46“ tedy stávající
technické parametry požadované zadavatelem v souladu se zadávací dokumentací.

7 Přesné znění dotazu - Informační centrum v Plané nad Lužnicí – místo realizace
V zadávací dokumentaci se píše: "Možnost umístění na zdi, na stojanu nebo v rámu" a
"PROVEDENÍ: stojanové". Prosíme potvrdit, že se jedná opravdu o samostatně stojící zařízení.
Odpověď
Zadavatel potvrzuje, že požaduje „samostatně stojící zařízení“

8 Přesné znění dotazu
V zadávací dokumentaci se píše: "integrace kiosku do stávajícího API spisové služby, volitelná
možnost přepnutí na webové stránky města – rozcestník ÚD, web města." Jaké API je myšleno?
Potřebujeme popis služby a technické detaily pro stanovení ceny.
Odpověď
Zadavatel upřesňuje, že požaduje integraci do spisové služby Gordic. Jedná se o otevřenou
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integrační platformu s velmi jednoduchým propojením. Odkazem zadavatel poskytuje
uživatelskou příručku s přehledem technických parametrů. Při samotné realizaci propojení s
úřední deskou zadavatel poskytne maximální možnou součinnost při integrování této služby.
Zadavatel bude požadovat po uchazeči základní funkčnost s propojením, tak aby mohl přes
úřední desku uveřejňovat dokumenty pro veřejnost. Celý proces uveřejňování dokumentů,
aktualizace a další úkony spojené s informováním dokumentů pro veřejnost bude zadavatel
ovládat prostřednictvím zaměstnanců úřadu a nikoliv prostřednictvím uchazeče. Případné
poplatky za propojení a integraci od společnosti Gordic bude zadavatel hradit ze svých
prostředků.
Odkaz na příručku:
https://www.gordic.cz/gcl.

Z výše uvedeného důvodu prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do
29. 10. 2021 do 10:00 hodin.
Ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají beze změny.
Datum a podpis osoby oprávněné (pro
veřejnou zakázku) jednat za
zadavatele Ing. Jan Lanči

V Plané nad Lužnicí dne 7.10.2021

Jan Lanči

Digitálně podepsal
Jan Lanči
Datum: 2021.10.07
21:14:52 +02'00'
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