Vysvětlení zadávací dokumentace
VZ:
„Vývoj, provoz a rozvoj Intermodálního plánovače trasy“
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 20. 5. 2020 níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem 8. zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) tedy
zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na profilu zadavatele.
Dotaz ze dne 20. 5. 2020
Dobrý den,
v zadávací dokumentaci uvádíte, že podmínkou je i předání zdrojových kódů. Prosíme o objasnění
co je tím přesně myšleno. Společnost, se kterou bychom se případně tendru účastnili, vyvinula
vlastní algoritmy pro výpočet trasy, zdrojový kód je tak v jejich vlastnictví. Bylo by možné zajistit
přenos zdrojového kódu pouze pro specifický vývoj prováděný pro vaši společnost?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Čl. 5 odst. 5.3 přílohy č. 3 ZD – Vzorový návrh smlouvy stanoví, že: „Současně s předáním Díla je
Poskytovatel povinen předat Objednateli rovněž zdrojové kódy díla a Dokumentaci.“ Požadavky na
zdrojový kód, včetně způsobu jeho předání jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD – Specifikace požadavků
na intermodální plánovač trasy.
Zadavatel v čl. 13 odst. 13.3.4 přílohy č. 3 ZD – Vzorový návrh smlouvy stanovil totožné licenční
podmínky jak pro Dílo samotné, tak pro zdrojový kód. Čl. 13 odst. 13.3.1 přílohy č. 3 ZD – Vzorový
návrh smlouvy stanoví, že: „Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence
k autorskému dílu dle odst. 13.3.5 této Smlouvy užívat toto autorské dílo k jakémukoliv účelu a
v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená,
že Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a
to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání
majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu.“ a v čl. 13.odst. 13.3.2 přílohy č. 3 ZD
– Vzorový návrh smlouvy, že: „Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět
jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat,
zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a
to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele
oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského
díla třetí osobě postoupit.“
Zadavatel pro úplnost dodává, že neuvažuje o omezení stanovených licenčních oprávnění.
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