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MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
nám. T. G. Masaryka č. o. 29 

571 01 Moravská Třebová 

 
 

 

 

 

 
 

Dodatečná informace č. 1 
(verze ze dne 17. 7. 2015) 

 

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Konsolidace HW technologického 

centra Moravská Třebová – digitalizační pracoviště“ zadavatel vydává následující dodatečnou informaci 

k zadávací dokumentaci (resp. odpověď na dotaz uchazeče). Znění dotazu uchazeče je zvýrazněno červeně. 

Konkrétní vazba dotazu na příslušnou část veřejné zakázky je uvedena v dotazu. 

 

 

Dotaz uchazeče ze dne 15. 7. 2015: V souvislosti s požadovanými parametry multifunkčních scannerů, které mají 

být propojeny na spisovou službu, Vás chci požádat o odpověď na náš následující dotaz. Spisová služba – jak se 

tato služba jmenuje a do jakého úložiště chcete ukládat dokumenty? 

 

Odpověď zadavatele na výše uvedený dotaz uchazeče: Jedná se o aplikaci Spisová služba od firmy GEOVAP, 

spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice. Bližší informace naleznete na adrese http://dms.geovap.cz/. 

Kontaktní osobou je Ing. Tomáš Weinzettl, vedoucí projektu Spisová služba, tel.: 466 024 621, e-mail: 

tomas.weinzettl@geovap.cz.  

 

Implementace systému ukládání dokumentů (tj. i problematika specifikace úložiště, do kterého budou ukládány 

dokumenty) pro potřeby aplikace Spisová služba je záležitostí komunikace mezi uchazečem a výše uvedeným 

poskytovatelem Spisové služby. Zadavatel tedy nepočítá s tím, že bude jakkoliv zprostředkovávat komunikaci mezi 

poskytovatelem software Spisová služba ve věci specifikace úložiště, do kterého budou ukládány dokumenty. Je 

na uchazeči, aby si dohodnul s poskytovatelem software Spisová služba systém ukládání dat. Předmětem této 

veřejné zakázky tedy není jenom dodávka samotné technologie digitalizačního pracoviště, ale i implementace 

systému ukládání dokumentů v plném rozsahu. 

 

 

Dále zadavatel sděluje uchazečům následující dodatečnou informaci týkající se vymezení předmětu veřejné 

zakázky. 

 

Zadavatel upřesňuje požadavky na multifunkční barevný jednoprůchodový scanner A3: Bude se jednat o 

samostatně stojící zařízení. Pokud uchazeč bude nabízet modulární řešení, musí být součástí nabídky i stolek 

(případně rozšiřující zásobník) pod nabízené zařízení. 
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Dále zadavatele upřesňuje specifikaci pojmu „spotřební materiál“: Spotřebním materiálem se rozumí veškeré 

součásti potřebné pro zajištění provozuschopnosti zařízení (tzn. např. tonery, fotoválce a další). Spotřebním 

materiálem není papír, ten si bude zadavatel dodávat sám. 

 

V návaznosti na tuto dodatečnou informaci zadavatel sděluje uchazečům, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 

stanovenou v zadávací dokumentaci takto: 

 

 aktuální lhůta pro podání nabídek: 24. 7. 2015 do 9:00 hod. 

 nová lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2015 do 9:00 hod. 

 

V návaznosti na změnu lhůty pro podání nabídek zadavatel mění i termín otevírání obálek s nabídkami: 

 

 otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 3. 8. 2015 od 9:00 

hod.  

 

Úplné znění doplňující informace č. 1 bude zasláno všem uchazečům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo 

požádali o zadávací dokumentaci a zároveň bude zveřejněno na profilu zadavatele a webových stránkách města 

Moravská Třebová. 

 

V Moravské Třebové dne 18. 7. 2015 

 

 

 

 

Ing. Andrej Kašický, pověřen organizací zadávacího řízení 
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