POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR
úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek

Č.J. PPR-3542-87/ČJ-2016-990640
PRAHA 27. 5. 2016
Počet listů: 2

dodavatel,
který požádal o dodatečné informace

Dodatečné informace č. 5 a č. 6 k uveřejněné zadávací dokumentaci č. j. PPR-3542-25/ČJ-2016990640
Dodatečné informace č. 5 a č. 6 k uveřejněné zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rámcová
smlouva na dodávky automobilů osobních silničních v policejním provedení“ (dále jen „ZD“)
uveřejněné dne 4. 4. 2016 na profilu zadavatele
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html.
a uveřejněné ve VVZ pod evidenčním číslem formuláře 7602011031349 dne 4. 4. 2016.
V souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel poskytuje dodavatelům tuto dodatečnou informaci
k zadávacím podmínkám:
Dodatečné informace č. 5
Dotaz č. 1

Odpověď
Návrh řešení nemůže zadavatel předjímat, neboť mu není známa nabízená konfigurace vozidla,
zejména co se týče palubního vybavení a vhodnosti parametru reproduktorů audio soustavy
vozidla pro radiový provoz systému PEGAS. Zadavatel preferuje zapojení přímo do audio soustavy
vozu, nicméně pokud toto řešení není možné, akceptuje i vhodně umístěný samostatný
reproduktor. Řešení musí být prakticky použitelné v přímém výkonu služby PČR.
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Dotaz č. 2

Odpověď
Dle našich informací od dodavatele je současné typové označení jiné, než uvádíte v dotazu.
Příslušenství pro jedinou vyráběnou vozidlovou radiostanici PEGAS TPM700 je prodejcem typově
označováno jako M9610 IK1, nebo M9610 IK1 AVL, a doplnění písmenem S u typového označení
znamená, že jde o samostatnou dodávku bez radiostanice. Dodržení bodu 105 požadujeme tak,
jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, například řešením s magnetem.
Dotaz č. 3

Odpověď
Zda montážní sada Vámi označována typem HT8338AA splňuje požadavky bodu ZD, je na
posouzení dodavatele, zadavatel pouze uvádí, že toto typové označení v současné nabídce
dodavatele Pramacom Prague s.r.o. není.

Dodatečné informace č. 6
Dotaz č. 1

Odpověď
Veškeré důležité, policií požadované, parametry přístroje jsou v zadávací dokumentaci uvedeny.
Zadavatel nepreferuje žádného výrobce ani konkrétní produkt. Bude akceptovat nabídnutý
výrobek, který bude schválen pro český trh a zároveň parametricky a funkčně splní zadání. Dle §
44 odst. 11 zákona ani zadavatel nesmí v zadávací dokumentaci uvádět konkrétní názvy výrobků.

Zpracoval: Bc. Jan Friedel
Tel.: 974 835 675

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
zástupce zadavatele
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