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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na 
dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“ 

 
Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 26.2.2013, týkající se zadávacích 

podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT 
a implementaci a vývoj SW“. 

 
Odpověď na dotaz č. 1 
Ano, nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky totéž, jako „nabídková cena díla“ 
z řádku 7 tabulky, která je součástí oné kapitoly 6.4.4. 
Odpověď na dotaz č. 2 
Dílčím hodnotícím kritériem jsou náklady na garantovaný provoz, tedy náklady na plnění 
vztahující se k plnění veřejné zakázky, které představuje provozní náklady tohoto plnění a 
pozáruční servis. 
Odpověď na dotaz č. 3 
Ustanovení kapitol 9.1.10 a 9.1.11 se v rámci této zakázky s ohledem na konkrétní dílčí 
kritéria nepoužijí. Použije se pouze kapitola 9.1.9. 
Odpověď na dotaz č. 4 
a) Předpokládaná hodnota 214.913.000 Kč bez DPH  je maximální akceptovatelnou cenou 
této zakázky. 
b) Ano, uchazeč může nabídnout cenu za plnění podle řádku 7 tabulky č. 1 ve výši 214 mil. 
Kč. 
Odpověď na dotaz č. 5 
a) Kapitola 3.2.12 zadávací dokumentace obsahuje předpokládanou hodnotu dodávek, služeb 
nebo stavebních prací při využití opčního práva. Kapitola 3.4.1 zadávací dokumentace pak 
obsahuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky, služby či stavební práce bez 
využití opčního práva. Z této hodnoty byla vypočtena předpokládaná hodnota dle kapitoly 
3.2.12 ZD. Zadavatel tímto upřesňuje, že v původním znění zadávací dokumentace byla 
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zřejmě v důsledku písařské chyby uvedena chybná částka. Správná výše předpokládaného 
hodnoty v kapitole 3.2.12 ZD činí 42.982.600 Kč bez DPH. 
b) Hodnota opce byla chybně vypočtena z částky 215.913.000,- Kč. Zadavatel tímto 
upřesňuje, že v původním znění oznámení o zakázce byla zřejmě v důsledku písařské chyby 
uvedena chybná částka. Správná výše předpokládaného hodnoty v kapitole 3.2.12 ZD činí 
42.982.600 Kč bez DPH. 
c) Řádek 8 uvádí náklady na garantovaný provoz. Pro zabezpečení provozu NDA od 
okamžiku ukončení zakázky hodlá NA využít opčního práva podle § 99, a to maximálně do 
výše 20 % předpokládané ceny zakázky. Další zabezpečení provozu NDA bude předmětem 
jiné samostatné zakázky. Zadavatel při uplatnění opčního práva bude postupovat v souladu se 
ZVZ, tedy samozřejmě též v souladu s ustanovením § 99 odst. 3 ZVZ.  
Odpověď na dotaz č. 6 
Vzhledem k opakovaným dotazům k této otázce zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 a § 147 
odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využije 
zákonem stanovené možnosti provést úpravu zadávacích podmínek za současného 
přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek. V každém případě je nutné vycházet při 
výkladu z ustanovení 1.2.3 zadávací dokumentace. 
Odpověď na dotaz č. 7 
Vzhledem k opakovaným dotazům k této otázce zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 a § 147 
odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využije 
zákonem stanovené možnosti provést úpravu zadávacích podmínek za současného 
přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek.  
Odpověď na dotaz č. 8 
Vzhledem k opakovaným dotazům k této otázce zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 a § 147 
odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využije 
zákonem stanovené možnosti provést úpravu zadávacích podmínek za současného 
přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek.  
Odpověď na dotaz č. 9 
Jedná se o personál NA, jehož rozsah nemůže uchazeč znát ani odhadnout. Rozsah zapojení 
svého personálu naopak uchazeč zná nebo by měl být alespoň schopen odhadnout, a proto 
náklady na personál nepochybně zahrne do ceny svých služeb. 
Odpověď na dotaz č. 10 
Vzhledem k opakovaným dotazům k této otázce zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 a § 147 
odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využije 
zákonem stanovené možnosti provést úpravu zadávacích podmínek za současného 
přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
Odpověď na dotaz č. 11 
Vzhledem k opakovaným dotazům k této otázce zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 a § 147 
odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využije 
zákonem stanovené možnosti provést úpravu zadávacích podmínek za současného 
přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek.  
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Odpověď na dotaz č. 12 
Jak již zadavatel několikrát uvedl v odpovědích na dotazy tohoto typu, nelze z uvedených 
údajů stanovit, zda budou uvedené reference hodnotící komisí akceptovány  
Odpověď na dotaz č. 13 
Součástí ceny za garantovaný provoz jsou i činnosti pojmenované jako „úpravy IS NDA“ a 
specifikované pod písmeny a) až n) v kapitole 2.1.17 přílohy č. 1 k zadávací dokumentaci. 
Toto se týká i služby „n) zajištění technické podpory dle kapitoly 2.1.19“. 
Odpověď na dotaz č. 14 
a) Omezeními má zadavatel na mysli omezení co do rozsahu či způsobu užívání Software 
třetích osob ve smyslu autorského zákona. 
b) Operační systémy a databáze dodávané spolu s dílem budou považovány za software 
třetích osob. 
c) Omezení užívání Software třetích osob je možno uvést formou prostého popisu. 
Odpověď na dotaz č. 15 
Zadavatel upraví výši DPH v zadávací dokumentaci i návrhu smlouvy.  
Odpověď na dotaz č. 16 
Vzhledem k opakovaným dotazům k této otázce zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 a § 147 
odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využije 
zákonem stanovené možnosti provést úpravu zadávacích podmínek za současného 
přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek.  
Odpověď na dotaz č. 17 
V Příloze č. 1 návrhu smlouvy je u výčtu modulů chybně uvedeno „moduly 1 – 7“ místo 
správného textu „moduly 1 – 8“. Zadavatel tuto chybu opraví. 
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