V Novém Jičíně 08.09.2020
VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Nákup a instalace 9
ks parkovacích automatů a 1 ks závorového systému, včetně
technického vybavení a softwarového příslušenství“, zahájené
uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 28.08.2020
Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení
zadávací dokumentace.
Otázka č. 1
V příloze 1 KS se v bodě 1. q píše:
PA musí umožňovat prodloužení již zaplaceného lístku na jakémkoliv parkovacím
automatu se shodnou zónou a zadanou shodnou RZ a to tak, aby parkovací automat
bral ohled na platný parkovací lístek, zaplacený na parkovacím automatu, a čas
začátku prodloužení má platit od času, který je uveden na platném lístku.
Z našeho pohledu tato podmínka nedává vůbec smysl a postrádá logiku v případě
tohoto zadání / tendru. V případě, že si chce parkující své parkování prodloužit, pak
to může udělat přes mobilní platební aplikaci nebo u kteréhokoliv jiného platebního
automatu jako další platbu. Nemáte požadavek na dynamický tarifní model (podle
legislativy je to i problematické…) a u lineárního tarifního modelu pak prodloužení
v dané zóně s daným tarifem na parkovacím automatu postrádá jakýkoliv smysl.
Prostě si parkující zaplatí další čas jako novou parkovací relaci ať už v mobilní
platební aplikaci nebo v parkovacím automatu. Můžete mi tedy vysvětlit, v čem by
prodloužení parkovací relace na parkovacím automatu mělo mít smysl a výhodu
oproti zaplacení nové parkovací relace?
Odpověď č. 1
Zadavatel výše uvedený požadavek v bodě 1. q přílohy Kupní smlouvy chápe tak, že
si zákazník bude moci prodloužit dobu parkování, a to prostřednictvím mobilní
platební aplikace nebo přímo v parkovacím automatu.
Doba prodlouženého parkování po zadání RZ by v případě dřívějšího zadání (tzn.
požadavek na prodloužení parkování probíhá v době uhrazeného parkovného), měla
pokračovat časem ukončení předchozí doby parkování.
V případě pozdějšího zadání požadavku na prodloužení parkovací doby
prostřednictvím PA nebo mobilní aplikace, bude doba zahájení nového parkování
aktuální dobou zadání požadavku, tudíž vznikne neuhrazená prodleva v parkování,
což může být považováno za parkování bez zaplacení.
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