Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
VZ:
„Poskytování služeb vývoje SW a souvisejících služeb v rámci projektu Portál Pražana“
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 26. 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 č. 1 ze dne 26. 5. 2020
Smlouva neobsahuje ustanovení o tom, co se stane s uzavřenými Dílčími smlouvami v případě,
že dojde k ukončení Smlouvy. Dodavatel by se rád dotázal, zda ukončením Smlouvy dochází
rovněž k ukončení Dílčích smluv, či zda ukončení Smlouvy nemá na trvání uzavřených Dílčích
smluv žádný vliv?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Z povahy obou právních vztahů definovaných v příloze č. 3 ZD – vzorový návrh smlouvy (Smlouva)
vyplývá, že případný zánik Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost Dílčích smluv uzavřených před
tímto zánikem, přičemž při plnění těchto Dílčích smluv se bude postupovat, jako by k zániku Smlouvy
nedošlo.
Zadavatel však přesto pro odstranění pochybností doplňuje výše uvedenou skutečnost do čl. 8 odst.
8.10 přílohy č. 3 ZD – vzorový návrh smlouvy. V souvislosti s tím dochází k přečíslování původního
odst. 8.10 na odst. 8.11 přílohy č. 3 ZD – vzorový návrh smlouvy.
Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zasílá aktualizovanou přílohu č. 3 ZD - vzorový návrh smlouvy
obsahující výše uvedené doplnění a upozorňuje dodavatele, aby při sestavování svých nabídek
použili právě tento, aktualizovaný vzorový návrh smlouvy.
Dotaz č. 2 ze dne 26. 5. 2020
Smlouva dále neobsahuje podmínky pro ukončování Dílčích smluv, tedy zda je možné Dílčí
smlouvy ukončit např. výpovědí předčasně či nikoliv apod. Je úmyslem zadavatele ponechat
režim ukončování Dílčích smluv na zákonné úpravě nebo chápe zadavatel podmínky
ukončování Dílčích smluv odlišně od dodavatele?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
V souladu s čl. 12. odst. 12.1 přílohy č. 3 ZD – vzorový návrh smlouvy bude v případě ukončení Dílčí
smlouvy postupováno v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Zadavatel dále v souladu s ust. § 99 ZZVZ opravuje administrativní chybu v číslování jednotlivých
odstavců čl. 12 přílohy č. 3 ZD – vzorový návrh smlouvy, kdy odst. 12.3 je nově označen jako odst. 12.2,
odst. 12.4 jako odst. 12.3 atd.
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Příloha

Aktualizovaný vzorový návrh smlouvy

V Praze

_______________________________________
Operátor ICT, a.s.
Ing. Michal Kraus, MBA
člen představenstva
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