Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 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. 5 k veřejné zakázce realizované
v otevřeném nadlimitním řízení č. j. VZ15/2018 - II s názvem: „Analytika vysílání“.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1
Měli bychom další administrativní dotaz. V zadávací dokumentaci se píše, že jsme, jako potenciální
dodavatel díla, povinni vyplnit všechna žlutě označená pole. Bohužel žlutě jsou označena i některá
pole, která vyplnit nedokážeme – buď proto, že prostě nevíme (například podepisující osoba za
objednatele u všech smluv) nebo ještě nenastaly (například datum podpisu předávacího protokolu,
detaily Dílčí smlouvy o dílo). Můžete prosím upřesnit, která pole je potřeba vyplnit?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Jedná se o formální náležitost nabídek. Dodavatelé jsou povinni vyplnit všechny údaje, které jim jsou
v tuto chvíli známé. Přílohy návrhů smluv slouží jako závazné přílohy do budoucna po podpisu smluv,
tím pádem není nutné v nich v tento okamžik vyplňovat žádné údaje, popř. postačí vyplnit záhlaví u
dílčích smluv, resp. protokolů (např. firma, osoba pro věcná jednání apod.). Stejně tak pole určená pro
Český rozhlas budou zajisté vyplňovat osoby z Českého rozhlasu. Vyplnění údajů do návrhů smluv
slouží k usnadnění práce při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Ze zkušeností víme, že
v opačném případě dochází k poměrně dlouhým administrativním prodlevám, což ani jedna
z podepisujících stran jistě neocení.
Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci v části A. v odst. IV. Obchodní podmínky, nevyplnění barevně
označených částí příloh nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. Stejně tak, pokud
některý z návrhů smluv bude postrádat některé údaje ze strany účastníka, nebude to bráno jako
důvod k vyloučení ze zadávacího řízení a daný účastník bude vyzván k doplnění daných informací.
Zajisté k zajištění řádného a plynulého průběhu zadávacího řízení by měli dodavatelé vyplnit všechna
požadované pole již při podání nabídky.

Dotaz č. 2
Dále se na konci každé ze 3 smluv píše o přílohách. Chtěli bychom se ujistit, že jim správně
rozumíme.
Závazný návrh smlouvy o dílo, článek XIV. odst. 10:
Nedílnou součástí této smlouvy je její:
Příloha – Specifikace díla;
Předpokládáme, že se jedná o návrh, který podáme do výběrového řízení?
Příloha – Harmonogram provádění díla;
Je potřeba předložit jej zvlášť? Vložili bychom ho spíše do návrhu jako takového.
Příloha – Cenová tabulka;
Příloha č. 5 zadávací dokumentace?
Příloha – Protokol o odevzdání díla;
Součástí dokumentu VZ15_2018_II - Analytika vysílání_Příloha č. 2_Závazný návrh smlouvy o
dílo - verze č. 2
Příloha – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo.
Součástí dokumentu VZ15_2018_II - Analytika vysílání_Příloha č. 2_Závazný návrh smlouvy o
dílo - verze č. 2
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Závazný návrh rámcové dohody, článek XV. odst. 11:
Nedílnou součástí této dohody je její:
Příloha – Specifikace díla;
Předpokládáme, že se jedná o návrh, který podáme do výběrového řízení?
Příloha – Cenová tabulka;
Příloha č. 5 zadávací dokumentace?
Příloha – Harmonogram provádění díla;
Zde si nejsme jisti. Harmonogram doplňkových prací závisí na dalším vývoji projektu a není
v tuhle chvíli znám.
Příloha – Vzorová dílčí smlouva vč. protokolu o odevzdání díla;
Součástí dokumentu VZ15_2018_II - Analytika vysílání_Příloha č. 3_Závazný návrh rámcové
dohody - verze č. 2
Příloha – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo.
Součástí dokumentu VZ15_2018_II - Analytika vysílání_Příloha č. 3_Závazný návrh
rámcové dohody - verze č. 2
Závazný návrh licenční smlouvy, článek XIII. odst. 9:
Nedílnou součástí této smlouvy je její:
Příloha – Specifikace systému.
Předpokládáme, že se jedná o návrh, který podáme do výběrového řízení?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace:
Vzhledem k tomu, že se otázka skládá z několika podotázek, rozhodl se zadavatel vyjádřit ke každé
podotázce jednotlivě při zachování členění podle smluv.
Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy o dílo čl. XIV. odst. 10:
a) Ano, jedná se o Váš návrh, který jako účastník podáte v rámci nabídky v zadávacím řízení.
b) Zadavatel preferuje, aby byl harmonogram přiložen jako samostatná příloha, neboť textaci
smlouvy není možné ze strany dodavatele měnit. Pokud však nedojde ke změně textu,
nebude nedodání samostatné přílohy bráno jako nesplnění zadávacích podmínek, které by
vedlo k vyloučení daného účastníka ze zadávacího řízení a v případě potřeby bude daný
účastník vyzván k doplnění.
c) Ano, v případě cenové tabulky se jedná o nabídku pro výpočet nabídkové ceny. Účastníci i
zadavatel jsou danými cenami vázáni po celou dobu platnosti a účinnosti smluv.
d) Jak bylo uvedeno již v odpovědi na dotaz č. 1, některé přílohy slouží jako neměnný vzor
dokumentů, které budou uzavřeny až s podpisem smluv či dokonce až po podpisu smluv. Tyto
dokumenty není nutné přikládat k vyplněnému návrhu smlouvy, resp. stačí přiložit jejich
nezměněnou podobu.
e) Podmínky pro BOZP jsou v návrhu již přiloženy a není třeba v nich cokoliv vyplňovat.
Příloha č. 3 – Závazný návrh rámcové dohody čl. XV. odst. 11:
a) Ano, jedná se o Váš návrh, který jako účastník podáte v rámci nabídky v zadávacím řízení.
b) Ano, v případě cenové tabulky se jedná o nabídku pro výpočet nabídkové ceny. Účastníci i
zadavatel jsou danými cenami vázáni po celou dobu platnosti a účinnosti smluv.
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c) Harmonogram doplňkových prací není v tuto chvíli nutno k návrhu smlouvy přikládat, neboť jak
jste správně ve svém dotazu uvedli, není v tuto chvíli ještě znám.
d) Opětovně jak bylo uvedeno v odpovědi na dotaz č. 1, některé přílohy slouží jako neměnný
vzor dokumentů, které budou uzavřeny až s podpisem smluv či dokonce až po podpisu smluv.
Tyto dokumenty není nutné přikládat k vyplněnému návrhu smlouvy, resp. stačí přiložit jejich
nezměněnou podobu.
e) Podmínky pro BOZP jsou v návrhu již přiloženy a není třeba v nich cokoliv vyplňovat.

Příloha č. 4 – Závazný návrh licenční smlouvy čl. XIII. odst. 9:
a) Ano, jedná se o Váš návrh, který jako účastník podáte v rámci nabídky v zadávacím řízení.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne ve středu 16. 1. 2019 v 11:00
hodin.
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas
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