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Plzeň 30. 10. 2020

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název poptávkového řízení: Dodávka čipových karet
Zadavatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní
Předměstí, IČO: 25220683
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

Zadavateli poptávkového řízení byly dne 30. 10. 2020 doručeny 2 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace níže uvedeného znění. Zadavatel na základě těchto žádostí poskytuje níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.

Dodavatel č. 1
Dotaz č. 1:
Prosím Vás o doplnění informací, zda se jedná o potisk karet bez fotografií a vy si je budete poté dotiskovat
sami anebo se zakázka bude vždy tisknout i s fotografií a personifikací na základě Vámi dodaných
podkladů?
Odpověď zadavatele:
V zadávací dokumentaci není ze strany Zadavatele požadována personalizace (ani datová personalizace)
dodávané bezkontaktní čipové karty. Zadavatel požaduje dodávku karet dle technické specifikace uvedené
v Příloze č. 1 a Příloze č. 2a, 2b Smlouvy Zadávací dokumentace.
Dotaz č. 2:
Také se nikde nemohu dočíst, jaký má být termín dodání?
Odpověď zadavatele:

1/3

Termíny dodání jsou uvedeny v závazném návrhu Rámcové kupní smlouvy v bodě 2. Dodací podmínky a
přejímka Zboží – Místo a doba plnění odst. 3: „Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané Zboží
dle požadavku kupujícího. Dodací lhůty ode dne zaslání objednávky kupujícím jsou do 14 pracovních dnů.
Termín dodávky Zboží, které přesáhne počet 10.000 ks karet, bude řešen individuálně“.
Dotaz č. 3:
Smlouva je na jeden rok, to znamená, že si budete postupně objednávat katy třeba po 10000 kusech?
Odpověď zadavatele:
Smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy s možností jejího
prodloužení o 12 kalendářních měsíců. Kupující se o uplatnění opce dle předchozí věty zavazuje písemně
informovat prodávajícího nejpozději 1 měsíc před ukončením platnosti smlouvy.
Objednávání a dílčí plnění dodávek Zboží bude realizováno průběžně jednotlivými objednávkami dle
momentální potřeby kupujícího. Jednotlivé dodávky budou plněny prodávajícím po každé jednotlivé
objednávce, minimální odběr pro jednu objednávku je 3.000 ks karet.

Dodavatel č. 2
Dotaz č. 1:
Jakou by měla mít karta laminaci? Žádnou/lesklou nebo matnou? Doporučovali bychom lesklou.
Odpověď zadavatele:
Ze strany Zhotovitele je požadován plnobarevný potisk karty dle specifikovaného grafického návrhu karty na
PVC.
Při uvedeném typu potisku je vždy realizována laminace. Upřesnění specifikace požadovaných čipových karet
je tedy - lesklá laminace.
Dotaz č. 2:
Co znamená konstrukce antény? Jaké antény? Jde o nějaký materiál, který by měl být veden po
okrajích/obvodu karty?
Odpověď zadavatele:
Zhotovitel požaduje dodání bezkontaktní čipové karty, přičemž uvedený typ karty dle technické specifikace
obsahuje anténu, která zajišťuje komunikace daného čipu s akceptačním zařízením (tj. čtečkou) a zajišťuje
napájení čipu. Zhotovitel požaduje konstrukci/zhotovení antény (která je umístěna při obvodu karty) s využitím
měděného drátu.
Dotaz č. 3:
Jaký je termín dodání od prvního objednání?
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Odpověď zadavatele:
Viz výše, odpověď na dotaz č. 2 prvního tazatele.
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Lucie Kotoučová
právník
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