Doplnění zadávací dokumentace
VZ:
„Dodávka dvou e-shopů pro PID a IDOL a zajištění jejich provozní podpory a
maintenace II.“
zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Operátor ICT, a.s.

Sídlo:

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO:

02795281

Zadavatel v rámci shora označené veřejné zakázky obdržel dne 12. 5. 2020 níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem 8. Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzva“)
tedy zadavatel poskytuje doplnění zadávací dokumentace, které v souladu s Výzvou zasílá všem
osloveným dodavatelům stejným způsobem jako Výzvu.
Dotaz č. 1
Zadavatel v příloze č. 1 Smlouvy o vytvoření a provoz e-shopů pro PID a IDOL (která tvoří přílohu č. 3
Zadávací dokumentace) v kapitole 2.1 píše:
Aplikační vrstva bude zajišťovat komunikaci se systémem MOS, systémy pro správu a výdej karet,
platební bránou, tokenizačním procesorem, informacemi o tarifních pásmech (PID) a uživatelských
účtech, včetně účtů podřízených, a to s využitím existujícho API MOS (PŘÍSTUPNÉ NA ZÁKLADĚ
PODEPSANÉHO NDA). Případné úpravy API MOS nejsou předmětem této zakázky a budou zajištěny
zadavatelem nezávisle.
Pro potenciální uchazeče je z hlediska transparentnosti výběrového řízení znalost API MOS klíčová a to
zejména pro relevantní posouzení pracnosti integrace na MOS. Zadavatel píše, že API MOS je přístupné
až na základě podepsaného NDA. Nicméně Zadávací dokumentace neobsahuje vzor předmětného NDA
ani nepopisuje způsob jak dané NDA zpracovat a v jaké formě ho Zadavateli doručit s cílem obdržení
popisu API MOS.
Žádáme proto Zadavatele o:
1) Úpravu Zadávací dokumentace ve smyslu doplnění vzoru NDA nutného k obdržení API MOS
2) Úpravu Zadávací dokumentace ve smyslu doplnění informace v jaké formě a kam doručit podepsané
NDA a jakým způsobem potenciální uchazeč obdrží popis API MOC pro potřeby relevantního vypracování
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své nabídky
3) Adekvátní posun termínu lhůty pro podání nabídek a to tak, aby byl prostor pro potenciální uchazeče
zpracovat předmětné NDA, obdržet popis API MOS, vyhodnotit jeho složitost a dopady na potenciální
realizaci řešení. Jako adekvátní navrhujeme posun o minimálně 7 pracovních dní.

Doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel tímto doplňuje do bodu 1. Výzvy text následujícího znění:
Vzor NDA, tvořící přílohu č. 5 této Výzvy, je společně s textovou částí zadávací dokumentace veřejné
zakázky umístěn na profilu zadavatele k volnému stažení.
NDA předkládaná ze strany žadatele o části zadávací dokumentace obsahující důvěrné informace
musí plně korespondovat s textací vzoru NDA uveřejněného dle předchozího odstavce (místa
k doplnění ze strany žadatele jsou označena jako [DOPLNÍ DODAVATEL]) a musí být podepsána
osobou/osobami oprávněnými zastupovat žadatele. Pokud NDA bude na základě předchozího
zmocnění podepsána jinou osobou než osobou/osobami oprávněnými zastupovat žadatele, musí
být originál nebo ověřená kopie tohoto zmocnění předložen společně s NDA. NDA je třeba doručit
na adresu kontaktní osoby zadavatele ve věcech administrativních, která je uvedena výše. Za
doručení písemné žádosti žadatele dle § 96 odst. 2 ZZVZ bude zadavatel považovat až doručení
NDA v uvedeném smyslu. NDA elektronicky podepsané též ze strany zadavatele, bude žadateli
následně zadavatelem zasláno.
Text bodu 12 Výzvy zadavatel nahrazuje následujícím textem:
Nedílnou součástí této Výzvy jsou následující přílohy:
•
•
•
•
•

Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 4 – Popis návrhu řešení
Příloha č. 5 – Závazný vzor NDA

Zároveň zadavatel doplňuje přílohu č. 5 na profil zadavatele.
V návaznosti na doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a
to o 7 pracovních dnů, tj. do 25. 5. 2020 10:00 hod.
Za zadavatele
podepsal
Mgr. Dana Digitálně
Mgr. Dana Rabčanová
2020.05.13
Rabčanová Datum:
16:58:04 +02'00'
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