Změna/doplnění zadávací dokumentace
VZ:
„Vývoj, provoz a rozvoj Intermodálního plánovače trasy“
zadávaná 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 v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ doplňuje
zadávací dokumentaci v následujícím rozsahu:
Bod 5.1.4 písm. B. (Splnění technické kvalifikace) zadávací dokumentace se doplňuje tak, že nyní zní:
B. dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ
Dodavatel je povinen prokázat splnění technické kvalifikace, a to předložením:
vzorku funkčního vyhledávače dopravního spojení ve formě mobilní nebo webové aplikace,
který bude splňovat následující minimální parametry:
1. kombinuje min. 3 dopravní módy1
2. v rámci vyhledávání pracuje s real-time daty s frekvencí aktualizace minimálně 1x za 2
minuty.
Dodavatel poskytne vzorek prostřednictvím uvedení URL odkazu k webové aplikaci samotné
nebo prostřednictvím uvedení odkazu k bezplatnému stažení mobilní aplikace (z Apple Store
nebo z Google Play). Odkaz na stažení bude pro přehlednost uveden na samostatném listu
nabídky, který bude v záhlaví označen jako „Vzorek funkčního vyhledávače dopravního spojení
k prokázání technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ“.
V rámci posouzení tohoto kvalifikačního kritéria zadavatel po instalaci vzorku posoudí splnění výše uvedených
minimálních parametrů vzorku.
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JUDr. Matej Digitálně
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Operátor ICT, a.s.
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Dopravním módem se pro účely prokázání splnění kvalifikace rozumí veřejná hromadná doprava, pěší, kolo, auto, taxi, carsharing,
bikesharning a parkování pro auto. Zadavatel pro odstranění pochybností uvádí, že veřejná doprava je bez ohledu na její další členění
(tramvaje, autobusy, metro atd.) považována pro účely prokázání splnění kvalifikace za jeden dopravní mód.
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