Změna zadávací dokumentace II.
VZ:
„Dodávka dvou e-shopů pro PID a IDOL a zajištění jejich provozní podpory a
maintenace II.“
zadávané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Operátor ICT, a.s.

Sídlo:

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO:

02795281

Zadavatel v rámci shora označené veřejné zakázky obdržel dne 19. 5. 2020 níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace. Na základě této žádosti zadavatel v souladu s bodem 8. Výzvy
k podání nabídek (dále jen „Výzva“) mění zadávací dokumentaci.
Dotaz č. 1
Můžete prosím zjednodušit znění bodu 3.2 v souhrnné cenové tabulce v příloze č. 3 Závazného návrhu
smlouvy a specifikovat, co je míněno pojmem Služby údržby, který je uveden tamtéž?
Aktuální znění:
„Cena za poskytnutí předpokládaného počtu člověkodnů Rozvoje cenu za počet MD nabízených
Poskytovatelem do limitu určeného po odpočtu ceny za Dílo celkem bez DPH, ceny za xx měsíců poskytování
všech Služeb údržby bez DPH a ceny za 12 měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu celkem bez
DPH od částky 2.000.000 Kč (bude určena jako součin nabízeného (předpokládaného) počtu člověkodnů a
příslušné částky uvedené v řádku 3.1 této tabulky)“

Doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel tímto upravuje znění bodu 3.2 v souhrnné cenové tabulce v příloze č. 3 Závazného návrhu
smlouvy, a to tak, že jeho znění zjednodušuje a pojem Služby údržby se vypouští. Nové zjednodušené znění
tohoto bodu zní nyní následovně:
„Cena za poskytnutí počtu člověkodnů Rozvoje nabízených Poskytovatelem do limitu určeného po odpočtu
ceny za Dílo celkem bez DPH a ceny za 12 měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu celkem bez DPH
od částky 2.000.000,- Kč (tato cena musí být určena jako součin nabízeného počtu člověkodnů Rozvoje a
příslušné částky uvedené v řádku 3.1 této tabulky)“
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Zároveň zadavatel vkládá nové znění Přílohy č. 3 Výzvy (závazný návrh smlouvy) na profil
zadavatele.

S ohledem na povahu změny zadávací dokumentace, která spočívala v pouhé úpravě textace
ustanovení, zadavatel zadávací lhůtu neprodlužuje.

Za zadavatele
Digitálně podepsal

Dana
Mgr. Dana Mgr.
Rabčanová
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