Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

„Dodávka IT infrastruktury pro město Klatovy“

Zadavatel 20.03.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky „Dodávka IT infrastruktury pro město Klatovy“ formou otevřeného řízení podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele.
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice
Městského úřadu v Klatovech:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz
Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek:

do 10.05.2018, 10:00 h

Předpokládaná cena:

7.359.520,70 Kč bez DPH, 8.905.020,00 vč. DPH

Termín realizace:

06–09/2018

V Klatovech 05.04.2018

Odbor rozvoje města

ORM/1164/18/Hi

Č.j.:

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher
Tel.:
376 347 313
E-mail: philscher@mukt.cz
Datum:

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

05.04.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle
zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení
„Dodávka IT infrastruktury pro město Klatovy“
Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ.
Znění dotazu č. 1 z 03.04.2018:
Umožní zadavatel v případě 2 x M.2 SSD kapacitu 150 GB? ... pro všechny operační systémy
nebo hypervizory je to dostačující kapacita a na výkon/životnost systému to nemá vliv,
zároveň tak zadavatel prokáže roli řádného hospodáře, protože tak má možnost získat
nabídku/komponentu za nižší cenu.
Odpověď k dotazu č. 1:
Kapacita je zvolena tak, aby pokryla i rozšíření OS minimálně během udržitelnosti projektu.
Někteří výrobci serverů již nepodporují menší velikost než 240 GB, zatímco s podporou
vyšších kapacit není u nových zařízení problém. Podle zjištění zadavatele se vyrábějí M.2
SSD v kapacitách 128, 240, 256, 480, 512 GB, nikoliv 150 GB. Vzhledem k malému
cenovému rozdílu mezi kapacitami 128 a 240 GB není argument řádného hospodáře
relevantní.
Zadavatel trvá na podmínkách, které jsou stanoveny v Technické dokumentaci (příloha č. 1
Zadávací dokumentace).

Závěr:
Tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace. Termín pro podání nabídek
zůstává nezměněn, tedy platí lhůta pro podání nabídek do 10.05.2018, 10:00 h.

S pozdravem
Ing. Daniela Pleskotová, v.r.
vedoucí odboru rozvoje města
a osoba pověřená zadavatelem
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