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NDA zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW 
Dodatečné informace 
 

 
Na základě námitek dodavatele, které zadavatel obdržel dne 31. 5. 2013 a kterým dne 5. 6. 
2013 vyhověl, zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů poskytuje dodavatelům tyto dodatečné 
informace, jejichž účelem je vyloučit pochybnosti o obsahu nabídkové ceny garantovaného 
provozu ve smyslu odst. 9.1.5 a 9.1.6 Zadávací dokumentace.  

 

Uchazeči jsou povinni do nabídkové ceny garantovaného provozu zahrnout následující plnění:  

- služby specifikované v kapitole 3 přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, které přímo 
vyplývají ze Zadávací dokumentace, tj. které byly zadavatelem vyčísleny formou 
člověkodní apod., přičemž v případě těchto služeb musí nabídková cena zahrnovat 

http://www.nacr.cz/�


 
 
 
 
 

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku. 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104-881/0710, IČO 70979821 
 

služby nejméně v takovém objemu (počtu člověkodní), jak je uveden v Zadávací 
dokumentaci; 

- náklady, které jsou nezbytné pro účely zajištění funkčnosti (provozuschopnosti) 
hardware (technické zařízení) a software (počítačové programy a aplikační 
programová vybavení) dodaných v rámci veřejné zakázky a které jsou v době podání 
nabídky předvídatelné1, 

a to pro období prvních pěti (5) letech od ukončení veřejné zakázky (tedy od předání 
a převzetí IS NDA ve smyslu Zadávací dokumentace).  

Tím není dotčeno právo dodavatelů zahrnout do nabídkové ceny garantovaného provozu 
i další služby či plnění.  

 

Součástí nabídkové ceny garantovaného provozu naopak nejsou zejména:  

- náklady na personál Objednatele, dodávky energie a datová připojení u Objednatele 
ani další plnění, která jsou součástí součinnosti Objednatele 

- náklady související s rozšířením IS NDA v rámci garantovaného provozu (tj. například 
odměny za licence k novým dílům chráněným autorským zákonem či odměny za 
rozšíření množstevního rozsahu již poskytnutých licencí, ceny nového hardware 
potřebného pro rozšíření IS NDA apod.) 

- jiné náklady, které dodavatel při podání nabídky nemohl s přihlédnutím k jeho 
odbornosti předvídat 

                                                                 
1 � Zadavatel výslovně uvádí, že tzv. maintenance fee, resp. udržovací poplatky, jsou součástí nabídkové 
ceny garantovaného provozu, je-li jejich platba povinnou podmínkou pro to, aby IS NDA mohl být užíván (tj. 
aby byl funkční a provozuschopný). Naopak poplatky, jejichž úhrada není povinná pro zachování 
provozuschopnosti a funkčnosti IS NDA, tj. možnosti zadavatele užívat IS NDA ve s myslu Zadávací 
dokumentace, nejsou povinnou součástí nabídkové ceny. Zadavatel pro vyloučení pochyb uvádí následující 
ilustrativní příklady: dodává-li dodavatel počítačové programy třetí strany, přičemž (i) z licenčních podmínek 
třetí strany vyplývá, že zadavatel coby oprávněný uživatel programu je oprávněn ho užívat pouze po dobu, kdy 
hradí udržovací poplatek, je takový poplatek součástí nabídkové ceny garantovaného provozu, (ii) z podmínek 
takové třetí osoby vyplývá, že po úhradě udržovacího poplatku (resp. např. poplatku za podporu SW apod.) bude 
mít zadavatel nárok na upgrady apod., přičemž bez placení takového poplatku může stále program užívat 
v dodané verzi, nemusí takový náklad dodavatel do nabídkové ceny zahrnout, neboť nejde o nezbytný provozní 
náklad. Pořízen í licencí či hardware v rámci garantovaného provozu je plněním, které jde nad rámec 
požadovaného obsahu nabídkové ceny garantovaného provozu, tj. odměna za takové licence ani cena za takový 
hardware nejsou zahrnuty v nabídkové ceně garantovaného provozu.  
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Zadavatel výslovně uvádí, že tyto dodatečné informace nenahrazují předchozí dodatečné 
informace, týkající se uvedeného předmětu, pouze upřesňují jejich význam, tj. v případě 
jakéhokoliv výkladového rozporu mezi obsahem dodatečných informací uveřejněných dříve 
a těmito informacemi je nutné použít výklad vyplývající z těchto dodatečných informací.  

 

 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka 

Národního archivu 
podepsáno elektronicky 
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