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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 odpověď na Vaši žádost ze dne 6. 5. 2013, týkající se veřejné zakázky
„NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“:
Dotaz č. 1
Nová záruční doba dle odst. 11.7 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace (návrh Smlouvy), která
počne běžet po odstranění Kritické vady Díla nebo Části Díla, se řídí i nadále přiměřeně odst.
11.1 návrhu Smlouvy, a tedy se vztahuje na veškeré faktické vady Díla nebo části Díla.
Dotaz č. 2
Zadavatel má na mysli situace, kdy sice prokáže existenci vady, vadu však nelze opakovaně
vyvolat, příp. se vada neprojevuje systematicky při stejném postupu, a tedy nelze ji ani
diagnostikovat a odstranit. Jde zejména o tzv. vady „nereplikovatelné“, u nichž po dodavateli
nelze spravedlivě žádat, aby je odstranil, byť mu byly řádně prokázány a byť jde o vady ve
smyslu návrhu Smlouvy.
Dotaz č. 3
Obecně platí, že Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a na své nebezpečí. Součástí
odpovědnosti Zhotovitele je navrhnout a implementovat Dílo tak, aby došlo k naplnění
předmětu i účelu Smlouvy. Nakolik součástí plnění bude i Standardní software třetích osob
(jak je definován ve Smlouvě), Zhotovitel odpovídá i za vady způsobené Standardním
software třetích osob. Nicméně pokud by v případě takového Standardního software třetích
osob byly naplněny předpoklady dle odst. 11.11.2 Smlouvy, tedy jednalo by se o vadu
způsobenou vlivem nezávislým na Zhotoviteli a Objednateli, Zhotovitel nemohl výskyt
takové vady předvídat a vyloučit v rámci Plnění a výskyt takové vady nebyl způsobem vadou
plnění, Zhotovitel by za danou vadu neodpovídal.
Dotaz č. 4
Zadavatel ponechává volbu typu optického média (RW nebo WORM) na volbě uchazeče.
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Dotaz č. 5
Ano, příloha č. 3 návrhu Smlouvy představuje obchodní podmínky pro poskytování Služeb
ICT, přičemž k samotnému uzavření Smlouvy na poskytování Služeb ICT dojde až za splnění
předpokladů a způsobem uvedeným v odst. 3.11 až 3.13 návrhu Smlouvy a v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Dotaz č. 6
Ano. Nabízený systém bude hodnotící komisí považovat za plně funkční, pokud bude
disponovat vlastnostmi uvedenými v příloze č. 3 (Pravidla posuzování nabídek) zadávací
dokumentace a otázka, zda jsou SIP, AIP a DIP v souladu s českou legislativou, nebude
posuzována.
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