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Název zakázky:   Město Holešov – pronájem kopírovací techniky 
   
Druh zakázky:  Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (dle vnitřního 

předpisu č. 3/2019 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu) 

 
Název zadavatele:   Město Holešov 
 
Sídlo zadavatele:   Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 
IČO zadavatele:  00287172  
 
Právní forma zadavatele:  801 - Obec 
 
Zastoupení:    Mgr. Rudolf Seifert, starosta města 
 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 

Vážení uchazeči,  

na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel dne 29.04.2019 rozhodl o 

poskytnutí následujícího vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dotaz:  

a) Je termín pro podání nabídek prodloužen do 30.04.2019? 
b) 100% rychlost duplexního tisku …. – toto kritérium neplní, žádný výrobce 

tiskáren i kopírek. Vždy při duplexním tisku se rychlost snižuje o cca 50%. 
Proto může tento bod být pro dodavatele nesplnitelný. 

c) Přímý tisk dokumentů Word a Excel z USB ve standardu  - je požadované 
kritérium podmínkou? Značná část dodavatelů požadovaný nemusí splňovat, 
proto může tento bod ovlivnit celé zadání výběrového řízení. A tím zvýhodnit 
některého dodavatele a ostatní znevýhodnit. Tím se může stát opět výběrové 
řízení netransparentní. 

 

Odpověď:  

a) Termín pro podání nabídek je prodloužen do 02.05.2019 (viz web města: 

https://www.holesov.cz/1307-verejna-zakazka-pronajem-kopirovaci-techniky.html) 

https://www.holesov.cz/1307-verejna-zakazka-pronajem-kopirovaci-techniky.html
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b) Dle informací na trhu existují kopírky, které technicky zvládají 100% rychlost 
duplexního tisku tím, že provádí tisk stran v různém pořadí, proto je tento bod 
v podmínkách zařazen 

c) Není uveden tisk dokumentů z Word a Excel což by mohlo být diskriminační, 
je uveden přímý tisk dokumentů z USB ve standardu DOCX, XLSX a PPTX 
které umí vytvářet i svobodný kancelářský balík LibreOffice. 
 

Výše zmíněné dotazy a odpovědi jsou zveřejněny na webových stránkách města 

(https://www.holesov.cz/1307-verejna-zakazka-pronajem-kopirovaci-techniky.html). 

 

V Holešově dne 29.04.2019 

 

 

 

Mgr. Rudolf Seifert, v. r.  

starosta města 

https://www.holesov.cz/1307-verejna-zakazka-pronajem-kopirovaci-techniky.html

