Zadavatel:
Operátor ICT, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 027 95 281
Veřejná zakázka:
„Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení pro Multikanálový odbavovací systém a e-shop “

Evidenční číslo VZ: Z2017-023467

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Společnost Operátor ICT, a.s., v zadávacím řízení zastoupená společností ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela 1. 9. 2017 žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace.
Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi.
Dotaz č. 1:
„Co se rozumí pojmem další podpora systému a jaké aktivity spadají do této kategorie?“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel předpokládá, že tazatel má na mysli „další podporu“ ve smyslu čl. 2.2 smlouvy. Další
podpora dle zadávacích podmínek představuje souhrn činností nezbytných k zajištění řádného
provozu výsledného Systému i poté, co skončí účinnost smlouvy na plnění veřejné zakázky. Rozsah
licenčního oprávnění je nastaven tak, aby zadavatel (Objednatel) mohl Systém bez problémů
provozovat samostatně nebo za pomoci třetí strany i po skončení účinnosti smlouvy na plnění této
veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:
„Co znamená další rozvoj nástroje – MOS? Očekává se, že během 10ti letého období bude nástroj
dále rozvíjen a vylepšován? Pokud ano tak jak, a ve kterých oblastech?“
Odpověď zadavatele:
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Zadavatel předpokládá, že tazatel má na mysli „další rozvoj“ ve smyslu čl. 2.2 smlouvy. Rozvojem se
dle zadávacích podmínek rozumí změna či úprava dodaného a implementovaného Systému.
Zadavatel si tak zadávacími podmínkami vyhrazuje možnost i po skončení účinnosti smlouvy na
plnění veřejné zakázky s dodavatelem vybraným na základě předmětného zadávacího řízení
provádět samostatně či prostřednictvím jiného dodavatele rozvoj Systému.

Dotaz č. 3:
„Bude hodnotící komise zvažovat způsob-metodiku, kterým dodavatel plánuje nástroj vytvořit a
uvést do provozu?“
Odpověď zadavatele:
Závazné požadavky na návrh řešení jsou součástí zadávacích podmínek, zejm. jsou uvedeny
ve smlouvě a v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Metodika vytvoření a uvedení Systému do
provozu není předmětem hodnocení nabídek. Podmínky hodnocení nabídek jsou podrobně
uvedeny v čl. 9 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:
„Jakým způsobem bude hodnocena celková kvalita dodávaného řešení?“
Odpověď zadavatele:
Hodnocení bude provedeno dle popisu hodnocení nabídek uvedeného v čl. 9 zadávací
dokumentace, tedy na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž ekonomická výhodnost
bude stanovena na základě dvou hodnotících kritérií – celková nabídková cena za plnění veřejné
zakázky bez DPH a celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům zadavatele. Co do
podrobného popisu podmínek hodnocení nabídek opět odkazujeme na čl. 9 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:
„Pokud dodavatel sám již disponuje vlastním například produktovým e-shopem, je možné použít
toto jako referenci provozování a podpory e-shopu?“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že kritéria technické kvalifikace jsou uvedena vyčerpávajícím
způsobem v kvalifikační dokumentaci, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Posouzení
konkrétních informací a dokladů k prokázání kvalifikace spadá výlučně do fáze posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení, tedy až po skončení lhůty pro podání nabídek. Výsledek tohoto
posouzení zadavatel nemůže v tuto chvíli jakkoli předjímat.
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Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, kterým
nedochází ke změně zadávacích podmínek vyžadující prodloužení lhůty pro podání nabídek,
zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.
V Praze dne 6. 9. 2017
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Adéla Šimková
podepsal
Adéla Digitálně
Adéla Šimková
Datum: 2017.09.06
Šimková 14:47:13 +02'00'
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