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ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
Zastoupený:

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a JUDr. Matejem
Šandorem, Ph.D., místopředsedou představenstva
027 95 281

IČO:
(dále jen „zadavatel“)

Poskytování vývojářských služeb backendu a frontendu
Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů
dodavatelů.
I.
Dotaz č. 1 ze dne 24.11.2020
„V příloze č. 1 smlouvy uvádíte, že minimální odběr kapacit činí 30 MDs během prvních dvou měsíců
spolupráce. Existuje poté nějaká záruka, že dojde k dalšímu čerpání kapacit?“
Odpověď zadavatele
Potřeby zadavatele se budou odvíjet od aktuálního zaměstnaneckého stavu na úseku vývoje.
S ohledem na současný stav zadavatel předpokládá i po vyčerpání úvodních MDs kontinuální činnost
dodavatele. Smluvní záruku však s ohledem na charakter rámcové dohody poskytnout nemůžeme.
Dotaz č. 2 ze dne 24.11.2020
„Smlouva končí buď vyčerpáním budgetu nebo po 4 letech od uzavření smlouvy. Můžeme tedy
očekávat, že během těchto 4 let nám může kdykoliv přijít dílčí objednávka na tyto kapacity? Můžeme
pak tedy bez sankcí využít práva odmítnout jakoukoliv dílčí objednávku?“
Odpověď zadavatele
S ohledem na odpověď k dotazu č. 1 zadavatel předpokládá spíše kontinuální činnost dodavatele, nežli
nárazovou. V takovém případě by bylo pravděpodobnější, že k vyčerpání daného finančního limitu
dojde dříve, než před uplynutím doby. Po dobu trvání účinnosti smlouvy je však zadavatel oprávněn
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zaslat objednávku kdykoli – v souladu s odst. 3.2 přiloženého návrhu smlouvy lze objednávku
odmítnout jen tehdy, že tato nebude v souladu s podmínkami smlouvy (tj. např. nebude mít nějakou
z náležitostí, bude obsahovat předmět plnění odporující technické specifikaci apod.).
Dotaz č. 3 ze dne 25.11.2020
„Zadavatel v návrhu Smlouvy odst. 2.1 specifikuje místo a dobu poskytování služeb takto:
"Služby budou poskytovány v sídle Objednatele či vzdáleným přístupem. Náklady vzniklé smluvní
straně na realizaci vzdáleného přístupu nese každá smluvní strana samostatně."
Následně v Příloze č.1 Smlouvy uvádí, co konkrétně to pro každou z rolí znamená a to:
"3 dny v týdnu on-site - pracovní schůzky v místě pracoviště, další dny v týdnu možnost práce remote,
bude
přizpůsobeno
aktuálnímu
epidemickému
stavu"
Náš dotaz: Bude možná individuální dohoda o rozložení prací onsite/offsite v jiném poměru (i např. pro
každou roli zvlášť), než je uvedeno v Příloze č. 1 návrhu Smlouvy? Vzhledem k momentální situaci a
těžko predikovatelnému vývoji epidemie a následných opatření se domníváme, že je problematické
smluvně garantovat přítomnost všech našich IT specialistů každý týden 3 dny v týdnu on-site.“
Odpověď zadavatele
Ano, takováto dohoda bude možná. Zadavatel záměrně neuváděl bližší parametry spolupráce, neboť
právě vývoj epidemie a příslušných vládních opatření je nejasný. Na 3 dnech v týdnu on-site bude
zadavatel trvat v případě, kdy dojde ke zrušení vládních epidemických opatření.
II.
S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, neboť
se nejedná o změnu zadávacích podmínek.
V Praze dne
Digitálně podepsal:
Ing. Michal Kraus, MBA
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