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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veře jné zakázky „NDA, zadávací říze ní
na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“
Zasíláme Vám tímto odpověď na Vaši žádost ze dne 9. 5. 2013, týkající se veřejné zakázky
„NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“:
Dotaz č. 1
a) Zadavatel se neztotožňuje s názorem uchazeče, že uváděné informace jsou v rozporu.
Zároveň upozorňuje uchazeče, že dodatečné informace č. 1 – 21 pozbyly v souvislosti se
zveřejněním upravené Zadávací dokumentace platnosti (viz odpověď zadavatele ze dne
19. 4. 2013 na dotazy společnosti Telefonica Czech Republic a.s. ze dne 16. 4. 2013).
b) Finanční objem za poskytnuté referenční služby, které jsou zadavatelem vyžadovány pro
prokázání technických kvalifikačních předpokladů, je srozumitelně specifikován v kap.
4.4.1 v ZD, konkrétně:
1. nejméně jedna (1) služba z oblasti budování datových center o celkových nákladech
minimálně 50.000.000,- Kč včetně DPH za jednu (1) zakázku,
2. nejméně dvě (2) služby z oblasti vývoje a implementace informačních systémů pro
správu dokumentů nebo elektronického obsahu o celkových nákladech minimálně
5.000.000,- Kč včetně DPH za jednu (1) zakázku.
Dotaz č. 2
V dodatečných informacích č. 23 v dotazu č.5 nedošlo k doplnění zadávacích podmínek.
Zadavatel v uvedeném případě na základě dotazů společnosti Telefonica Czech Republic a.s.
ze dne 24. 4. 2013 upřesnil definice termínů „instituce srovnatelné velikosti“ a „zakázka
srovnatelného druhu“ tak, aby byly v celém rozsahu zřejmé požadavky Zadavatele na
prokázání technické kvalifikace uchazečů.
Z aktuálního znění ZD a dodatečné informace č. 23 je patrné, že min. čtyři (4) technici
projektového týmu uchazeče podílející se na plnění Veřejné zakázky budou muset disponovat
prokazatelnými zkušenostmi s plněním alespoň jedné (1) zakázky srovnatelného druhu na
systém spravující elektronické dokumenty trvalé hodnoty (tj. dokumenty, jež budou dle
příslušného ustanovení vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
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zařazeny do skartačního řízení s návrhem k vybrání za archiválie – dokumenty skartačního
znaku A), anebo na systém pro dlouhodobé uchování dokumentů (LTP systém), jenž vychází
z konceptuálního modelu OAIS (ISO 14721:2003).
Dotaz č. 3
Zadavatel má za to, že uvedená problematika byla dostatečně určitě a srozumitelně objasněná
jak v oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci, tak v předchozí odpovědi na dotazy
uchazeče:
-

předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití opčního práva činí
214.913.000 Kč bez DPH (v tomto případě jde o předpokládanou hodnotu zakázky
zadávané v rámci předmětného zadávacího řízení),

-

předpokládaná hodnota plnění odpovídajícího opčnímu právu (předpokládaná hodnota
opce) byla Zadavatelem určena jako 20 % z výše uvedené předpokládané hodnoty
veřejné zakázky, a činí 42.982.600 Kč bez DPH (v tomto případě jde o veřejnou
zakázku, kterou Zadavatel teprve bude moci zadat postupem dle § 99 a § 34 Zákona),

-

předpokládaná hodnota veřejné zakázky při využití opčního práva činí 257.895.600
Kč bez DPH, tedy součet předchozích dvou hodnot (v tomto případě jde
o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, včetně předpokládané hodnoty plnění
odpovídajícího opčnímu právu, jak jsou uvedeny výše).

Uchazečem nabízená cena plnění odpovídajícího opčnímu právu nesmí překročit částku
42.982.600 Kč bez DPH a rovněž musí být v souladu s omezeními vyplývajícími z § 99 odst.
3 Zákona.
Dotaz č. 4
a) Zadavatel je názoru, že předmětem opce budou Služby ICT, jejichž specifikace bude
uvedena v příloze č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 Návrhu smlouvy).
Podmnožinou Služeb ICT bude rovněž technické podpora. Služby, jež budou součástí
Smlouvy o poskytování služeb ICT, budou hrazeny „z opce“. Služby nad rámec uvedené
smlouvy budou předmětem samostatných zakázek.
b) Zadavatel v rámci opce předpokládá realizaci jednoho jednacího řízení bez uveřejnění.
Dotaz č. 5
a) Smlouva o dílo se uzavírá na 365 dnů (tj. 1 rok). Garantovaný provoz má být poskytován
maximálně po dobu 5 let po předání a převzetí díla. Dílo jako celek se ve smyslu odst. 8.11
návrhu Smlouvy o dílo považuje za řádně předané a převzaté podpisem Akceptačního
protokolu poslední Etapy (Ověřovací provoz), která se má ve smyslu Harmonogramu
uvedeného v bodě 2.1.11 Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace skončit po uplynutí 300 dnů
od podpisu Smlouvy o dílo. Zadavatel, při zohlednění trvání akceptační procedury a možné
potřeby odstranit vady díla pro tento účel vychází z předpokladu, že Dílo bude předané
a převzaté nejpozději do 365 dnů od podpisu Smlouvy o dílo. Předpokládaná doba
provádění díla 1 rok + maximální doba trvání garantovaného provozu 5 let představuje
celkovou maximální dobu trvání Smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování Služeb ICT, tj.
6 let (1+5) od uzavření Smlouvy o dílo. Pokud se doba na uzavření smlouvy o poskytování
Služeb ICT odloží o 3 roky ode dne uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku, jak se uvádí v
bodě 3.2.15 zadávací dokumentace, tedy od uzavření Smlouvy o dílo, stále platí, že
celková maximální doba trvání Smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování Služeb ICT je
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6 let od uzavření Smlouvy o dílo. V případě odložení uzavření smlouvy o poskytování
Služeb ICT o 3 roky od uzavření Smlouvy o dílo by tak zbývala doba 3 let pro poskytování
Služeb ICT (6 let celkového trvání smluv – 3 roky od uzavření Smlouvy o dílo = 3 roky na
smlouvu o poskytování Služeb ICT).
b) Zadavatel bude při uplatnění opčního práva (v případě jeho uplatnění) postupovat podle
vývoje Projektu NDA (jak je definován v návrhu Smlouvy o dílo) tak, aby došlo k naplnění
účelu návrhu Smlouvy o dílo a v každém případě v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a ostatními relevantními právními předpisy. S ohledem na smysl opčního práva
však Zadavatel není schopen upřesnit okamžik jejího uplatnění nad rámec, jak vyplývá ze
Zadávací dokumentace.
c) Na dotaz dodavatele není v této fázi možné dát jednoznačnou odpověď. I v tomto případě
platí, že zadavatel bude při uplatnění opčního práva (v případě jeho uplatnění) postupovat
podle vývoje Projektu NDA (jak je definován v návrhu Smlouvy o dílo) tak, aby došlo
k naplnění účelu návrhu Smlouvy o dílo a v každém případě v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách a ostatními relevantními právními předpisy.
d) Ve smyslu odst. 4.1 přílohy č. 3 návrhu Smlouvy o dílo platí, že „cena za poskytnuté
Služby ICT byla dohodou stran stanovena ve formě měsíčního paušálu ve výši 1/60 ceny
Služeb ICT, uvedené ve Smlouvě o dílo.“ Výše měsíčního paušálu se tedy vždy bude
vypočítávat jako 1/60 ceny Služeb ICT dle Smlouvy o dílo, a to i v případě, že smlouva
o poskytování Služeb ICT bude uzavřena na dobu kratší než 5 let – Zadavatel tedy
předpokládá, že celková cena za Služby ICT bude určena podle vzorce 1/60*x, jak jej
uvádí dodavatel.
Dotaz č. 7
Zadavatel k požadavku uchazeče uvádí, že Příloha č. 1 Zadávací dokumentace byla
zveřejněna na profilu zadavatele spolu se zadávací dokumentací dne 12. 4. 2013. Uchazeči
musí být tato skutečnost známa, neboť k ní směřoval již dotaz č. 8 žádosti ze dne 26. 4. 2013
(žádost č. 24).
Dotaz č. 8
Zadavatel k požadavku uchazeče uvádí. že editovatelné verze příloh č. 2, 4 a 7 uveřejnil na
svém profilu zadavatele dne 29. 4. 2013. Tazatel obdobný dotaz položil v rámci své žádosti ze
dne 24. 4. 2013 (dotaz č. 8). Ve své odpovědi ze dne 30. 4. 2013 ho zadavatel o zveřejnění
editovatelné verze příloh informoval.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu
podepsáno elektronicky
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