Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2
Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace
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 05.05.2022 níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem 11. zadávací dokumentace tedy zadavatel
poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na profilu zadavatele. Tímto zároveň
zadavatel provádí změnu v zadávacích podmínkách, která má dopad do lhůty pro podání nabídek.
Dotaz č. 1
V dokumentu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem „Dodávka
čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace“ je v odstavci 4.6.2. uvedeno
„Dodavatel je povinen zadavateli předložit:
- deset (10) kusů vzorků čipových personalizovaných osobních karet s pamětí 2 kB s designem 1
- deset (10) vzorků čipových karet polotovarů s pamětí 2 kB s designem 1
- deset (10) kusů vzorků čipových karet personalizovaných anonymních s pamětí 2 kB s designem 2.
V Zadávací dokumentaci nejsou k dispozici data pro personalizaci. Jakou formu dodání vzorků karet
bude Zadavatel požadovat?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Zadavatel tímto přikládá a zveřejňuje tisková data pro dodání vzorků.
Dotaz č. 2
V návrhu smlouvy RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY ČIPOVÝCH KARET A SLUŽEB GRAFICKÉ A
ELEKTRONICKÉ PERSONALIZACE je v Příloze č. 1, čl. 1.2.1 uvedeno:
„Čipová karta s čipem s non-volatile pamětí, kompatibilní se standardem MIFARE DESFire EV3*)
vyráběné v souladu s registrovanou ochrannou známkou MIFARE DESFire EV3 společnosti NXP.“
Připouští Zadavatel možnost dodávky karet s kompatibilním čipem MIFARE DESFire od NXP?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Zadavatel tímto nově připouští i možnost dodávky karet i s čipem EV1, a to zejména s ohledem na
aktuální světovou dostupnost čipů. Zadavatel však v budoucnu předpokládá plnění ve formě čipů
EV3.
S ohledem na tuto skutečnost je dodavatel povinen nově nacenit oba typy čipů a v tomto smyslu
dochází i k úpravě hodnocení veřejné zakázky.
Dotaz č. 3
V návrhu smlouvy RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY ČIPOVÝCH KARET A SLUŽEB GRAFICKÉ A
ELEKTRONICKÉ PERSONALIZACE je v Příloze č. 1, čl. 1.2.1 uvedeno:
1

„Čipová karta s čipem s non-volatile pamětí, kompatibilní se standardem MIFARE DESFire EV3*)
vyráběné v souladu s registrovanou ochrannou známkou MIFARE DESFire EV3 společnosti NXP.“
Za specifikací čipu je v textu značka „*)“, které by měla být odkazem na poznámku. V textu smlouvy
jsme příslušnou poznámku nenašli. Prosím o vysvětlení, nebo o doplnění.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Jedná se o odkaz na *) v úvodu přílohy, viz věta zvýrazněná zelenou barvou.
*) ZADAVATEL VÝSLOVNĚ UPOZORŇUJE, ŽE PŘIPOUŠTÍ JAKÉKOLIV JINÉ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY
OBDOBNÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ STANOVENOU NEBO VYŠŠÍ ÚROVEŇ.

Dotaz č. 4
V návrhu smlouvy RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY ČIPOVÝCH KARET A SLUŽEB GRAFICKÉ A
ELEKTRONICKÉ PERSONALIZACE je v Příloze č. 1, čl. 3.1 uvedeno:
„Pro předtisk je Dodavatel povinen užít technologie offset 4/4. Pro vyloučení pochybností
Objednatel uvádí, že technologií offset budou Karty oboustranně potištěny.“
Může dodavatel použít i jinou, kvalitativně shodnou technologii potisku karet?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Zadavatel tímto připouští i jinou kvalitativně shodnou technologii tisku.
Dotaz č. 5
V návrhu smlouvy RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY ČIPOVÝCH KARET A SLUŽEB GRAFICKÉ A
ELEKTRONICKÉ PERSONALIZACE je v Příloze č. 1, čl. 3.1 uvedeno:
„Pro předtisk je Dodavatel povinen užít technologie offset 4/4. Pro vyloučení pochybností
Objednatel uvádí, že technologií offset budou Karty oboustranně potištěny.“
Vzhledem k požadované technologii tisku bude Zadavatel garantovat minimální odběr Karet ve
shodném designu? Pokud ano, jaký objem pro jednotlivé typy Karet bude Zadavatel garantovat?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Ano. Zadavatel garantuje následující počty karet:
a.
50 000 ks u čipových karet v designu 1
b.
10 000 ks u čipových karet v designu 2.
S ohledem na výše uvedené zadavatel vydává novou verzi přílohy č. 1 a č. 3 k zadávací dokumentaci
a novou verzi zadávací dokumentace, které tímto v plném rozsahu nahrazují původní jmenované
dokumenty.
Zadavatel dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, tj. do 20.06.2022 do
12.00 hod.

V Praze
podepsal Ing.
Ing. Tomáš Digitálně
Tomáš Barczi
Datum: 2022.05.11 12:46:54
Barczi
+02'00'
_______________________________________

Operátor ICT, a.s.
Ing. Tomáš Barczi
předseda představenstva
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Digitálně podepsal

JUDr. Matej JUDr. Matej Šandor,
Ph.D.
Šandor, Ph.D. Datum: 2022.05.11
13:00:57 +02'00'
_______________________________________
Operátor ICT, a.s.
JUDr. Matej Šandor
místopředseda představenstva
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