
 

 

 

 

 

Zadavatel: Česká republika - Národní archiv 

Archivní 2257/4 

Praha 4 - Chodovec 

PSČ 149 01 

Elektronicky do datové schránky: fe3aixh 

 

V Praze dne 19.3.2013  

 

Žádost o dodatečnou informaci 

 

Žádáme tímto o poskytnutí dodatečných informací dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 

platném znění k zadávacím podmínkám veřejné zakázky  „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT 

a implementaci a vývoj SW“ ev. č. VZ 237303. 

 

Dotaz č. 1 - vztah k Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - čl. 2.1.11 Harmonogram (str. 23 a 24): 

Prosíme o objasnění povahy „konce etapy“ v tabulce Etapy plnění v Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - čl. 

2.1.11 Harmonogram (str. 23 a 24) ve vztahu k akceptační proceduře. 

1) Označuje „konec etapy“ uvedený v tabulce termín předání do akceptační procedury, nebo termín 

převzetí zadavatelem? Dle ustanovení čl. 10.3 Návrhu smlouvy by se mělo jednat spíše o termíny 

předání do akceptační procedury, nicméně termíny jednotlivých etap nejsou tak dlouhé, aby se v době 

realizace následující etapy stihla akceptace etapy předchozí, což například u Etapy I, implementační 

studie, kde mají být závazně stanovena akceptační kritéria dalších etap, může způsobit nemožnost 

akceptace návazných etap (akceptace Implementační studie může dle ustanovení čl. 7.7 Návrhu 

smlouvy a dále dle čl. 10 Návrhu smlouvy trvat v podstatě neomezeně dlouhou dobu).  

2) V čl. 19.2 – 19.6 Návrhu smlouvy zadavatel používá termíny: „předání (Částí) Díla“,  „provedení 

Etapy“. Termíny v Harmonogramu (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - čl. 2.1.11 Harmonogram (str. 

23 a 24)) stanovují začátek a konec Etapy.  K jakým termínům se vztahují sankce v čl. 19.2 – 19.6  

Návrhu smlouvy? Jedná se o termíny předání do akceptační procedury, termíny převzetí objednatelem 

nebo termíny, které budou stanoveny v Implementační studii? 

Dotaz č. 2 vztah k článku 6.4.4 ZD Tabulka č. 1 řádek 8: Garantovaný provoz (opce dle kap. 3.2.12) 

Za jaké období má být uvedena cena Garantovaného provozu? Měsíční cena dle ustanovení 6.1.1 Návrhu 

smlouvy nebo cena za 5 let dle Přílohy č. 1 ZD čl. 2.1.17? 

 

Otázka č. 3: vztah k ustanovení čl. 4.4.1 ZD 

Připouští zadavatel, aby některé informace požadované zadavatelem pro osvědčení nad rámec § 56 odst. 2 písm. 

a ) bod 1 či 2 Zákona (např. typicky požadavek na popis objednatele) uvedl uchazeč pouze v rámci jím 

předkládaného Seznamu významných služeb?  

 

 

S pozdravem 

 

Hynek Vodolán 

hvodolan@wvgroup.cz 

WV SYSTEMS, s.r.o. 

Rudolfovská 80, České Budějovice,  370 01 

IČ 49060902 

 

 


