Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
VZ:
„Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
00064581
CZ00064581

Zástupce zadavatele:
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 2. 11. 2017 níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ tedy zadavatel poskytuje
vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na profilu zadavatele.
Dotaz č. 1
1. V ramci smlouvy nejsou reseny stropy na sankce, muzeme upravit toto ve smlouve?

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Nikoliv. Zásahy do Vzorové smlouvy na plnění veřejné zakázky ze strany dodavatele, které by
znamenaly znevýhodnění zadavatele oproti stanoveným podmínkám, nejsou přípustné. V případě
jakéhokoliv takového zásahu do Vzorové smlouvy na plnění veřejné zakázky, se dodavatel vystavuje
riziku vyloučení ze zadávacího řízení.
Zadavatel však na základě podané žádosti o vysvětlení sám stanovuje maximální možnou výši
smluvních pokut. V souvislosti s tím, upravuje čl. 9 odst. 9.1 a zároveň do čl. 9. Vzorové smlouvy na
plnění veřejné zakázky doplňuje ustanovení 9.9 tak, že nyní tyto odstavce zní:
„9.1 V případě prodlení Dodavatele s předáním kterékoliv z fází plnění dle čl. 5. této Smlouvy je
Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý započatý
den prodlení. Strany se dohodly, že maximální výše smluvní pokuty za prodlení s předáním každé
jednotlivé fáze plnění dle čl. 5. této Smlouvy činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).
9.9 Strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut dle odst. 9.2 až 9.4 tohoto článku Smlouvy
činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v souhrnu za veškeré události, na základě kterých
jedna strana nárokuje od druhé strany její uhrazení.“
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Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby pro zpracování nabídky použili aktualizovanou verzi
Vzorové smlouvy na plnění veřejné zakázky, která je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2
2. Vyse sankci je pomerne vysoka, lze toto rovnez upravit?
Ad 9) Smluvní pokuty jsou velmi citelné, když za prodlení s jednou a každou fází plnění je smluvní
pokuta ve výši 25.000 Kč za každý den prodlení, dále za porušení povinnosti udržovat systém funkční
je pokuta 1.000 Kč za každý den.
Další smluvní pokuty jsou za porušení povinností dle 3.4. – 3.10 – je to dosti přehnané.
Vedle smluvní pokuty zůstává povinnost k náhradě škody v plném rozsahu.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Projekt Virtualizace Prahy je jedním z klíčových projektů zadavatele. S ohledem na důležitost
dodržení termínů předání jednotlivých fází projektu a zajištění plnění povinností ze strany
Zhotovitele zadavatel na výši smluvních pokut trvá a nebude jejich výši upravovat.

Dotaz č. 3
3. Neni jasne definovano, co se bude dit v situaci, kdy nezpusobime casove prodleni na nasi strane,
ale na strane zadavatele?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Na takovou situaci budou použita příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění. Zhotovitel nebude za prodlení odpovědný, nebude-li moci plnit v důsledku prodlení
Objednatele.
Dotaz č. 4
4. Konzultace v prubehu zakazky - jak chete tyto konzultace resit po financni strance? Mate na mysli
zdarma? V jakem rozsahu?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Jedná se o konzultace v souvislosti s obsluhou Systému na žádost Objednatele. Tato povinnost je
v systematice Vzorové smlouvy na plnění veřejné zakázky zařazena do čl. 4. Zaškolení uživatelů.
Zadavatel předpokládá, že konzultace budou využívány telefonicky či elektronickou cestou v rozsahu
cca 3 hod. týdně.
Zadavatel požaduje zahrnout náklady na tyto konzultace do nabídkové ceny.

Dotaz č. 5
5. Lze upresnit tuto formulaci?
Ad 1) Je zřejmé, že objednatel zahrnuje do předmětu dodávky nejen vytvoření dodání a implementaci
uvedeného systému, jakož i navazující činnosti školení, ale dle 1.2 i služby, které by dodavateli měly
být známy, že by měly být poskytnuty – to je již poměrně široká formulace.
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Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Jde o standardní ustanovení užívané v rámci zadávání veřejných zakázek, které nerozšiřuje předmět
plnění veřejné zakázky, ale má pouze doplňkový charakter k již vymezenému předmětu plnění
v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zadavatel
tedy v žádném případě nepožaduje provedení jiných činností, než činností nutných k realizaci
předmětu plnění veřejné zakázky.
Dotaz č. 6
6. U bodu 5 Vas poprosim o upresneni:
Ad 5.1 , 5.2) - Zásadní problém vidíme v tom, že každá fáze plnění musí být předána bez jakýchkoliv
vad a nedodělků, což v podstatě u IT není realizovatelné. Většinou se akceptuje předání i s výskytem
drobných vad, které by však měly být postupně ve stanovené lhůtě odstraněny.
Ad 5.4) Vlastnické právo přechází předáním a převzetím objednatelem po podpisu předávacího
protokolu, tedy nemáte výhradu vlastnictví tj. přechod vlastnického práva až zaplacením ceny
dodávky.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Zadavatel upřesňuje, že bude-li jednotlivá fáze předána s drobnými vadami či nedodělky, bude tato
fáze akceptována s tím, že v předávacím protokolu bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
V takovém případě tedy nebude Zhotovitel v prodlení s předáním jednotlivé fáze plnění.
V souvislosti s výše uvedeným zadavatel doplňuje čl. 5. odst. 5.2 Vzorové smlouvy na plnění veřejné
zakázky tak, že nyní zní.
„5.2
Plnění, které obsahuje vady a nedodělky není Objednatel povinen převzít. To neplatí
v případě, že jde o plnění s drobnými vadami a nedodělky, které nemají zásadní vliv na funkčnost
předaného plnění jako celku. V takovém případě Objednatel plnění převezme s drobnými vadami či
nedodělky, uvede jejich soupis v předávacím protokolu a zároveň stanoví lhůtu k jejich odstranění.“
Pokud jde o část dotazu týkající výhrady vlastnického práva, zadavatel uvádí, že trvá na přechodu
vlastnického práva podpisem předávacího protokolu. Výhrada vlastnictví je institutem zajišťovacím
a ve vztahu k osobě Objednatele, jakožto veřejného zadavatele, postrádá smyslu.
Dotaz č. 7
7. Kdo je zadavatelem analyzy ke stanovene cene projektu?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Zadavatelem veřejné zakázky je spol. Operátor ICT, a.s., která zpracovala zadávací dokumentaci ve
spolupráci se spol. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (viz bod 1.1. Zadávací
dokumentace).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla ve vztahu ke zpracované technické specifikaci
stanovena v souladu s ust. § 16 a násl. ZZVZ.

Dotaz č. 8
8. Reseni licenci a zdrojovych kodu - v navrhu smlouvy musime toto rozddelin na odevzdani unikatnich
zdrojovych kodu a pronajem licence na dobu fungovani projektu.
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Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Z dotazu není patrné, ke kterému ustanovení smlouvy směřuje a zadavatel tedy bohužel není na
základě takto formulovaného dotazu schopen poskytnout kvalifikovanou odpověď.
Nad rámec výše uvedených skutečností zadavatel sděluje, že Vzorová smlouva na plnění veřejné
zakázky upravuje v čl. odst. 10.1 až 10.3 tři druhy licencí.
Licence č. 1 se v obecnosti týká neunikátního díla vytvořeného Dodavatelem (tzv. standardní
počítačový program Dodavatele). K takovému dílu požaduje zadavatel nevýhradní licenci
množstevně, časově a teritoriálně neomezenou.
Licence č. 2 se v obecnosti týká neunikátního díla třetí strany (tzv. standardní počítačový program
třetí strany). K takovému dílu požaduje zadavatel nevýhradní licenci na dobu trvání smlouvy bez
teritoriálního omezení.
Licence č. 3 se v obecnosti týká unikátního díla vytvořeného Dodavatelem pro potřeby objednatele.
K takovému dílu požaduje zadavatel nevýhradní licenci teritoriálně, časově a množstevně
neomezenou. K takovému unikátnímu dílu je Dodavatel povinen předat Objednateli na jeho žádost
dokumentaci dle čl. 10. odst. 10.7 Vzorové smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Smlouva tedy jednoznačně definuje 3 druhy licencí, přičemž na žádném místě nehovoří o pronájmu
licence. Zadavatel dále uvádí, že na stanovení práv k užití autorského díla dle čl. 10. Vzorové smlouvy
na plnění veřejné zakázky trvá.
V souvislosti se shora uvedenou problematikou zadavatel upravuje čl. 11. odst. 11.1 tak, že nyní zní
„11.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2019 s výjimkou licenčních ujednání
dle čl. 10. odst. 10.1 a 10.3 až 10.6 této Smlouvy, která pozbývají platnosti a účinnosti zánikem
příslušných majetkových autorských práv.“

Příloha

Aktualizovaná verze vzorové smlouvy na plnění veřejné zakázky

V Praze dne 7. 11. 2017

Zástupce zadavatele
Digitálně podepsal

Mgr. Tomáš Mgr. Tomáš Houdek
Datum: 2017.11.07
Houdek
16:02:33 +01'00'

_______________________________________
Operátor ICT, a.s.
Mgr. Tomáš Houdek
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