VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01
dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“)
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
která je zadávána ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 ZZVZ

Zadavatel

Město Kolín

Sídlo

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

IČO

00235440

Název zakázky

Vyvolávací systém

Identifikátor VZ na profilu zadavatele

P19V00000078

Zadavatel obdržel dne 16. 9. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle článku 4 zadávací
dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. Obdržené dotazy a odpovědi zadavatele jsou uvedeny
níže.

Dotaz č. 1
Bod 4.1.2. Technické specifikace, požadavek 02: Zda je možné realizovat pomocí webového rozhraní
s responsivním designem?
Odpověď č. 1
Ne, požadavek není možné realizovat pomocí webového rozhraní s responsivním designem. Zadavatel
požaduje úplné splnění požadavku, tj. dodání mobilní aplikace.

Dotaz č. 2
Bod 4.2.1. Technické specifikace, požadavek 05: Máme tomu rozumět tak, že systém mát být funkční v
offline provozu na jednotlivých odborech (logicky tedy bez webového objednání)?
Odpověď č. 2
Ano. Systém musí zjistit potřebnou funkčnosti v případě výpadku připojení k internetu.

Dotaz č. 3
Bod 4.2.1. Technické specifikace
Požadavek 11: Máme tomu rozumět tak, že z důvodu servisu a správy systému bude nutné umožnit
přístup do systému pouze dodavateli na základě smlouvy ohledně GDPR?
Odpověď č. 3
Ano. Zároveň by data ze systému neměla být ukládána do žádného sdíleného úložiště (např.
cloudového) provozovaného dodavatelem.

Dotaz č. 4
K harmonogramu (příloha č. 3 smlouvy). Máte definovány termíny hlavních milníků projektu?
Odpověď č. 4
Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci v čl. 3, bodě 3.2. - Dobu plnění veřejné zakázky, kde jsou
uvedeny hlavní termíny plnění tak, aby byly dodrženy hlavní milníky projektu. Konkrétní termíny
harmonogramu, které budou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy o dílo jsou předmětem návrhu dodavatele
– návrh dodavatele musí respektovat podmínky zadavatele uvedené v čl. 3, bodě 3.2. zadávací
dokumentace.

Dotaz č. 5
Bude rezervační systém využívat naše webové stránky nebo si prostřednictvím API rozhraní vytvoříte
frontend na svých webových stránkách?
Odpověď č. 5
Rezervační systém nebude využívat webové stránky dodavatele.

Dotaz č. 6
Máte k dispozici schéma (zákres) jednotlivých lokalit s umístěním komponent vyvolávacího systému a
zákresem přípravy kabelových tras na patu místností? Nebo je možné provést obhlídku míst realizace,
a to ve čtvrtek 19.09.2019?
Odpověď č.6
Zadavatel umožňuje všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění dne 24. 9. 2019. Setkání
zájemců o prohlídku se zástupcem zadavatele je v 10:00 hod. v sídle zadavatele na adrese: Karlovo
náměstí 78, 280 12 Kolín I. Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a
z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci dodavatele.

Dotaz č. 7
Je možné podat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím E-ZAK, tak jako např. v NEN (Národní
elektronický nástroj) nebo striktně požadujete listinnou formu?
Odpověď č.7
Zadavatele stanovil v ZD v čl. 8, bodě 8.2, podání nabídky v listinné podobě. Z důvodů rozdílného
otevírání listinných a elektronických nabídek a v rámci dodržování zásad zadávání veřejných zakázek
zadavatel trvá na listinném podání nabídky.

Na základě umožnění prohlídky místa budoucího plnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek na termín: 04. 10. 2019 v 9:30 hod.

V Praze dne 18. 09. 2019

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2019.09.18
Matějíček Datum:
15:59:12 +02'00'

Vladimír Matějíček
Equica, a.s.
Administrátor veřejné zakázky
v zastoupení zadavatele

