Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), k veřejné zakázce č. j. VZ15/2018 - II
Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje
následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce realizované
v otevřeném nadlimitním řízení č. j. VZ15/2018 - II s názvem: „Analytika vysílání“.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1
Forma a plnění za aplikační podporu:
Podpora 24x7 - v zadávací dokumentaci a i ve vysvětlení ZD č.1 byla zmíněna forma aplikační
podpory 24x7, kde je uvedeno, že tato forma je požadována "zpočátku" a následně bude utlumena.
Naše chápání, které se případně promítne i v konstrukci nabídky je následující:
 intenzivní aplikační podpora 24x7 je po každém dílčím spuštění use case v ostrém provozu
(dle navrženého harmonogramu se jedná o etapy 5,7 a 8);
 v rámci cenové kalkulace by bylo toto pro jednotlivé etapy zohledněno;
 v koncepčním dokumentu by byla uvedena předpokládaná délka takto intenzivní podpory.
Je toto naše chápání a dopady aplikační podpory správné?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Ano, chápete. Zadavatel má představu intenzivní podpory 24/7, která bude použita vždy při
nasazování.

Dotaz č. 2
Aplikační podpora po dobu trvání smlouvy (4 roky) - v ZD nejsou uvedeny žádné SLA parametry
kromě výše zmíněné podpory na časově omezenou dobu 24x7 - znamená to, že jedinou formou
podpory po dobu trvání smlouvy je řešení opravy chyb vyplývajících ze záruky?
Zároveň chápeme, že opět by toto bylo součástí naší kalkulace ceny za Fázi 1.
Je toto chápání aplikační podpory a kalkulace ceny správné?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace:
Ano, chápete. Aplikační podpora se týká předaného díla pro zajištění jeho 100% funkčnosti a po
smluvenou dobu.

Dotaz č. 3
Smluvní dokumentace - u smlouvy o dílo jsme toho názoru, že je zapotřebí opravit čl. 13, bod 6, kde
je: "v případě, že zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší smluvní povinnosti dle čl."
a není tam napsáno, jakého čl.?
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující informace:
Zadavatel je přesvědčen, že na základě předešlého dotazu obsaženého ve vysvětlení zadávací
dokumentace č. 2 již toto administrativní nedopatření odstranil (viz. vysvětlení zadávací dokumentace
č. 2 – Dotaz č. 1 – Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy o dílo – písm. l)).
Nová verze smluv, která obsahuje i opravu tohoto administrativního nedopatření, je přílohou
vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a je dostupná volně ke stažení u předmětné zakázky na
zadavatelském profilu Českého rozhlasu.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne v pondělí 14. 1. 2019 v 11:00
hodin.
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas
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