
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

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

 

„Dodávka SW pro město Klatovy“ 

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, s těmito názvy: 

část 1: Document management systém (DMS) 
část 2: Servis Desk, Asset management 
část 3: Identity management (IDM) 
část 4: IS městské policie 
 

Zadavatel 02.05.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky „Dodávka SW 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 21.06.2018, 10:00 h 

Předpokládaná cena:   6.805.000,00 Kč bez DPH, 8.234.050,00 vč. DPH 

Termín realizace:   předpoklad 08–10/2018  
 

 

V Klatovech 13.06.2018 



  Odbor rozvoje města 

Město Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

 
 
Č.j.:  ORM/1998/18/Hi      
 
Vyřizuje:  Bc. Pavla Hilscher         
Tel.:  376 347 313 
E-mail:  philscher@mukt.cz 
 
Datum:  13.06.2018 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle 
zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení  

„Dodávka SW pro město Klatovy“ 
část 2: Servis Desk, Asset management 
 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ:  

Znění dotazu č. 2 z 11.06.2018: 

V dokumentaci není uvedeno pro kolik uživatelů a řešitelů má být licencován Servis Desk  
a pro kolik zařízení má být licencován Asset Management. 

Odpověď k dotazu č. 2: 

Zadavatel počítá s „neomezenou“ licencí. V případě licencování Servis Desk se jedná 
minimálně o 200 uživatelů a 10 řešitelů, v případě licencování Asset Management se jedná 
minimálně o 500 zařízení. 
 

Závěr: 

Tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace. Termín pro podání nabídek 
zůstává nezměněn, tedy platí lhůta pro podání nabídek do 21.06.2018, 10:00 h. 

S pozdravem 
 
Bc. Pavla Hilscher, v.r. 
referentka odboru rozvoje města 
a osoba pověřená zadavatelem 

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


	oznameni_uredni_deska_VYSV-ZD_2
	vysvetleni_ZD_c-2_VR

