ZMĚNA A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
Jednající:

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a Bc. Petrou Burdovou,
místopředsedou představenstva
027 95 281

IČO:

(dále jen „zadavatel“)
Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je jako „zákon“), oznamuje změnu zadávací
dokumentace a zároveň poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů
dodavatelů.

Dotaz č. 1 ze dne 23.02.2018

Odpověď zadavatele
Zadavatel přehodnotil své podmínky a tímto ruší požadavek na doložení certifikace systému
managementu bezpečnosti informací ISO 27000.
Na podmínce certifikace systému managementu kvality ISO 9001 však zadavatel i nadále trvá,
avšak s dále uvedenou výjimkou. Pro případ, kdy účastníkem zadávacího řízení bude
dodavatel, který je zároveň držitelem bankovní licence vydané Českou národní bankou, která
nad dodavatelem vykonává v této oblasti dohled, doloží takovýto dodavatel v nabídce
odpovídající dokument, kterým stvrdí svou bankovní licenci nebo jinou srovnatelnou licenci

podle zákona o platebním styku, a dále čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že
dodržuje instrukce České národní banky ve vztahu k oblasti kvality managementu.
Dotazy č. 2 ze dne 23.02.2018

Odpověď zadavatele
Ad 1) Zadavatel se odkazuje na svou odpověď v rámci dotazu č. 1.
Ad 2) Ano, zadavatel požaduje implementaci platebních tlačítek a bezhotovostní platby
prostřednictvím převodů na bankovní účty.
Ad 3) Má-li dodavatel na mysli inkaso provize, pak ano, zadavatel umožní takovéto inkaso ze
stejného účtu, na který budou zasílány úhrady transakcí z platební brány. Jiné poplatky
nejsou předmětem veřejné zakázky.
Ad 4) Zadavatel souhlasí s tím, aby při provádění opakovaných plateb byl 3DSecure vyžádán
pouze u první registrační platby.

Vzhledem k povaze této změny zadávací dokumentace zadavatel lhůtu pro podání nabídek
prodlužuje, a to do 13.03.2018 do 10 hod. Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez
zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro podání nabídek.
V Praze dne 28.02.2018
Digitálně podepsal
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