Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
VZ:
„Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby“
zadávanou dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281

Zadavatel v rámci shora označené veřejné zakázky obdržel dne 15. 3. 2022 níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem 8. zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) tedy
zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na profilu zadavatele.
Dotaz č. 1
Bude objednavatel provádět opakované objednávky? Pokud ano, budou objednávky zadávány
souběžně či objednavatel bude čekat na dokončení objednávky předchozí dle tabulky maximální doby
dodání?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Ano, zadavatel (objednatel) bude provádět opakované objednávky. Souběh objednávek je dle
přílohy č. 3 a 4 ZD - vzorového návrhu smlouvy A a B možný. V případě, že taková situace nastane,
uplatní se sčítací pravidlo pro počítání doby dodání stanovené v článku 5. odst. 5.5 přílohy č. 3 a 4
ZD - vzorového návrhu smlouvy A a B. Dodavatel bude tedy pro plnění každé dílčí smlouvy oprávněn
využít maximálních dob dodání stanovených v článku 5. odst. 5.5 přílohy č. 3 a 4 ZD - vzorového
návrhu smlouvy A a B.
Dotaz č. 2
Je součástí dodávky senzorického řešení zároveň vždy také služba provozování senzorického řešení
po celou dobu účinnosti smlouvy? Pokud ne, rozumí tomu dodavatel správně, že mu ze vzorové
smlouvy ani ZD neplyne povinnost v rámci dodání senzorického řešení dodat spotřební materiál
(baterie) ani zařízení služby komunikace (sim karty, případně registrace komunikačních modulů) SR?
Jakým způsobem vzniká respektive zaniká v takovém případě smluvní vztah na provozování
konkrétního SR mezi dodavatelem a objednavatelem?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Služba provozu senzorických řešení navazuje na dodávku senzorických řešení. Pokud jde o dobu
poskytování služby provozu senzorických řešení, článek 6 odst. 6.2 přílohy č. 3 a 4 ZD - vzorového
návrhu smlouvy A a B stanoví, že: „Dodavatel poskytuje službu provozu senzorických řešení od
termínu uvedeného ve výzvě k zahájení provozu senzorických řešení do skončení účinnosti této
Smlouvy uvedené v článku 12 odst. 12.1 této Smlouvy nebo do termínu uvedeného ve výzvě k
ukončení provozu senzorických řešení podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.“
Baterie a další hmotné součásti senzorického řešení nutné k jeho zprovoznění a připojení do
komunikační sítě jsou dle ZD součástí senzorického řešení, a jsou tudíž součástí dodávky
senzorického řešení. V případě, že senzorické řešení nebude obsahovat veškeré hmotné součásti
nutné k jeho zprovoznění a připojení do komunikační sítě, nebude senzorické řešení zadavatelem
akceptováno. Zprovoznění senzorického řešení a jeho připojení do komunikační sítě musí být
realizováno bez nutnosti jakýchkoliv úprav senzorického řešení samotného. Náklady zprovoznění
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senzorického řešení a jeho připojení do komunikační sítě uvede dodavatel v ceně za instalaci
senzorického řešení včetně zprovoznění a připojení do komunikační sítě v rámci souvisejících plnění.
Pro odstranění pochybností byla výše uvedená skutečnost doplněna do kapitoly DODÁVKA
SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ, sekce 1. Obecné požadavky na senzorické řešení, odst. 1.17 přílohy č. 1
Vzorového návrhu smlouvy A a B.
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