VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 02
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 27. 09. 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
Z uvedených požadavků na řešení rezervačního systému a integrací s mobilní aplikací města je z
hlediska spolehlivosti i škálování optimální využít cloudového řešení, vyznačujícího se spolehlivostí a
vysokou dostupností.
Je pro Vás akceptovatelné využití cloudového řešení?
Odpověď č. 1
Ne, s přihlédnutím ke způsobu financování investice zadavatel nemůže akceptovat cloudové řešení
dodávky. Z tohoto důvodu zadavatel uvádí v kap. 2 přílohy č. 1 „Technická specifikace předmětu
dodávky“ zadávací dokumentace popis produkčního prostředí zadavatele pro instalaci dodávky
předmětu plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 2
V bodě 4.1.2 požadavek 02, 03 a také v bodě 4.2.2 požadavek 02 jsou požadovány aplikace fungující
na mobilních zařízeních. V zadávací dokumentaci jsme ovšem nenalezli definici, na jakých operačních
systémech je funkčnost požadována. Ideálním řešením z hlediska multiplatformnosti by bylo řešení
prostřednictvím webové aplikace.
Je tedy požadována webová aplikace, nativní aplikace Android, nativní aplikace iOS nebo nativní
aplikace Windows či více z výše uvedeného?
Odpověď č. 2
Zadavatel požaduje nativní aplikaci pro platformu Android. Řešení pro ostatní platformy není
požadováno.

Zadavatel sděluje, že ostatní informace uvedené v zadávací dokumentaci jsou beze změny.
Vzhledem k charakteru dodatečně doplněných informací, které nemění zadávací podmínky, zadavatel
nemění lhůtu pro podání nabídek.
V Kolíně dne 30. 09. 2019

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2019.09.30
Matějíček Datum:
14:06:16 +02'00'

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

