Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
VZ:
„Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
00064581
CZ00064581

Zástupce zadavatele:
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 10. 11. 2017 níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace. Přestože žádost byla po zákonné lhůtě, zadavatel v souladu
s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na
profilu zadavatele.
Dotaz
chystáme se zúčastnit výběrového řízení v předmětu a podat nabídku, nicméně jsme narazili na jeden
problém s tím, jak je VŘ vypsané.
Jediné vizualizační řešení pro AR, které by odpovídalo požadavkům ze zadávací dokumentace a o
kterém víme, by byl Microsoft HoloLens; ten nicméně momentálně není na českém trhu oficiálně
dostupný a tedy není k dispozici s oficiálně potvrzenými specifikacemi. Co je ještě významnější, v ČR
k tomuto zařízení nemůže být momentálně poskytována oficiální podpora a servis.
Zdá se nám to natolik závažné, že zvažujeme, že se proti tomuto bodu nabídky ohradíme. Máte k
tomu prosím nějaké stanovisko?
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Vážený dodavateli, děkujeme za Vaše vyjádření a projevený zájem účastnit se zadávacího řízení.
Informace, které uvádíte ve svém dotazu nejsou zcela přesné. Vizualizační řešení pro
augmentovanou realitu, která odpovídají specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci jsou dle námi
získaných informací nejméně tři. Pokud jde o Vámi zmiňovaný Microsoft HoloLens, jde o řešení,
které je v současné době dostupné hned v několika zemích EU.
Technická specifikace předmětu plnění, jehož dílčí součástí je mimo jiné i vizualizační řešení, byla
stanovena s ohledem na požadavky zadavatele na funkčnost systému.
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Tyto podmínky jsou pro všechny potenciální dodavatele shodné a nemůže tedy jít o porušení
základních zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 ZZVZ.
Pokud jde o zmíněnou podporu a servis, zadávací dokumentace na žádném místě nehovoří o
podpoře ani nutnosti poskytování servisních služeb výhradně na území České republiky. Pro účely
realizace předmětu plnění veřejné zakázky tedy postačí, pokud dodavatel nakoupí vizualizační
zařízení v zahraničí.
Budeme rádi, pokud se rozhodnete zadávacího řízení účastnit.

V Praze dne 13. 11. 2017

Zástupce zadavatele
Digitálně podepsal

Mgr. Tomáš Mgr. Tomáš Houdek
Datum: 2017.11.13
Houdek
16:36:54 +01'00'
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Operátor ICT, a.s.
Mgr. Tomáš Houdek
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