Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
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 3. 6. 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 3. 6. 2020
Je možné do nabídky dodavatele a návrhu smlouvy uvést víc než 5 členu realizačního týmu?
Dle bodu 5.1.4 ZD je nutné předložit seznam minimálně 5ti členů realizačního týmu.
Dle bodu 4.1 ZD je dodavatel povinen doložit návrh smlouvy, který nesmí nijak upravovat
s výjimkou vyhrazených údajů pro doplnění ze strany dodavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Zadavatel předmětný požadavek technické kvalifikace stanovil jako minimální. V případě, že daní
členové realizačního splňují požadovanou kvalifikaci, je možné v rámci jednotlivých rolí uvést do
Seznamu členů realizačního týmu vícero osob. Jména a příjmení všech těchto osob dodavatel uvede
v požadované struktuře rovněž v příloze č. 2 vzorového návrhu smlouvy - Seznam členů Realizačního
týmu, který je přílohou č. 3 ZD.
Pro vyloučení pochybností zadavatel dodává, že v případě doplnění vícera jmen a příjmení do pole
označeného v příloze č. 2 vzorového návrhu smlouvy - Seznam členů Realizačního týmu souslovím:
[Doplní dodavatel], je přípustnou úpravou vzorového návrhu smlouvy.
Dotaz č. 2 ze dne 3. 6. 2020
Lze na základě vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 29.5.2020 a dotazu č. 1 očekávat, že
budou uzavřené jednotlivé dílčí smlouvy, které nepřevýší maximální hodnotu 27 mil. Kč a budou
platné i po skončení Rámcové smlouvy, která má byt platná po dobu 3 let?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Popsaná situace nastat může, ale v toto chvíli nelze předjímat, zda ji lze očekávat. Obecně však
zadavatel dodává, že předpokládá vyčerpání celkového objemu plnění před uplynutím doby trvání
Rámcové smlouvy.
Dotaz č. 3 ze dne 3. 6. 2020
Je možné blíže specifikovat výpočet maximální ceny veřejné zakázky?
Důvodem tohoto dotazu uchazeče je, že pří dodržení obvyklých cen uvedených v „Přehledu
obvyklých cen ICT prací“ vydaném MVČR ze dne 25.5.2019 není možné vyčerpat maximální
předpokládanou hodnotu VZ za období 3 let při využití 5. členu realizačního týmu.
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Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ust. § 16
odst. 6 ZZVZ, a to zejména s ohledem na údaje a informace o aktuálních veřejných zakázkách
stejného či obdobného předmětu plnění.
Zadavateli je znám Přehled obvyklých cen ICT prací zpracovaný Vysokou školou ekonomickou v
Praze, Fakultou informatiky a statistiky ze dne 25. 5. 2019. Tento dokument však není součástí
zadávací dokumentace, ani na něj v zadávací dokumentaci není odkazováno. Není tedy podmínkou,
aby dodavatelé ve svých nabídkách dodrželi či jakýmkoliv způsobem zohlednili ceny v tomto
dokumentu uvedené.
Zadavatel nad rámec výše uvedených skutečností uvádí, že i při zohlednění průměrných či
mediánových cen jednotlivých rolí členů realizačního týmu, může dojít k vyčerpání maximální částky
27.000.000,- Kč bez DPH před uplynutím doby trvání Rámcové smlouvy.

V Praze
Digitálně podepsal:
Ing. Michal Kraus, MBA
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Operátor ICT, a.s.
Ing. Michal Kraus, MBA
člen představenstva
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