VZ/07/18
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „ Vývoj, úpravy, migrace a technická podpora aplikací
na platformě IBM Domino“, ev.č. VZ/07/18 (dále jen „veřejná zakázka“), jejímž zadavatelem je Agentura
pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace
č.1 na základě žádosti dodavatele.
Dotaz dodavatele č. 1
Úpravy aplikace Suppliers v předpokládaném rozsahu 192 hodin budou řešeny formou částečného plnění
dle čl. II odst. 2 písmeno c) rámcové smlouvy nebo mají být již součástí "Projektu úpravy stávajících
aplikací z IBM Domino na PostgreSQL DB" dle písmena a)?
Odpověď zadavatele č. 1
Úpravy aplikace Suppliers jsou součástí úprav všech stávajících provozovaných aplikací tzn., že jsou
zahrnuty pod čl. II odst. 2 písm. a) Rámcové smlouvy. Předpokládané čerpání v rozsahu 192 hodin,
uvedených v bodě 1.2.6 přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, který je zahrnut do celkového předpokladu
čerpání určeného na vývoj či úpravu aplikací v rozsahu 1050 hodin, jak je uvedeno v Rozpisu nabídkové
ceny veřejné zakázky (viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace), v bodě 1 položka „Vývoj (úprava) aplikací“.
Uvedené předpoklady čerpání (odhady pracnosti) v příloze č. 4 Zadávací dokumentace vychází
z relevantních dostupných údajů a jsou uvedeny pro možnost vyčíslení nabídkové ceny ze strany
účastníka a dále pro účely srovnání nabídek ze strany zadavatele.
Dotaz dodavatele č. 2
Čl. VIII odst. 2 rámcové smlouvy stanoví termín realizace "Projektu úpravy stávajících aplikací z IBM
Domino na PostgreSQL DB" nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Chápeme to správně tak, že
předpokládáte provedení analýzy, vývojových prací, testování a nasazení všech upravených aplikací do
produkčního provozu během 3 měsíců od vložení smlouvy do registru smluv? Vzhledem k předpokládané
celkové pracnosti projektu ve výši 1400 hodin a nezbytnosti intenzivní součinnosti z Vaší strany při analýze
datového modelu sdíleného se software GIS nepovažujeme takový termín za reálný. V zadávací
dokumentaci navíc je požadován harmonogram, přičemž v kapitole "3.1.2 Harmonogram" je zmiňován
požadavek na nasazení dvou prioritních aplikací do poloviny roku 2018 (vzhledem k termínu podání
nabídek nerealné) a zbytek aplikací do konce roku 2018, z čehož lze dovodit předpokládanou časovou
náročnost spíše cca 8 až 10 měsíců.
Odpověď zadavatele č. 2
Zadavatel v části Zadávací dokumentace týkající se termínů a harmonogramu plnění upraví zadávací
podmínky veřejné zakázky a v souladu s § 99 ZZVZ prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
Vzhledem k úpravě zadávacích podmínek v části termínů a hramonogramu plnění považuje zadavatel
vysvětlení Zadávací dokumentace k tomuto dotazu dodavatele za nadbytečné.
Dotaz dodavatele č. 3
V zadávací dokumentaci podle našeho názoru není přesně specifikována úroveň podpory (1st/2nd/3rd
level support), osoby oprávněné hlásit incidenty a podmínky za jakých neběží lhůta pro vyřešení incidentu
(např. čekání na součinnost CzechInvestu).
Odpověď zadavatele č. 3
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Zadavatel má za to, že Rámcovou smlouvou stanovený rozsah podpory je plně postačující a
nediskriminační vůči všem případným účastníkům zadávacího řízení.
K otázce osob oprávněných hlásit incidenty zadavatel odkazuje na bod 4 čl. IV. Rámcové smlouvy, kde je
citován „Seznam pověřených osob Zhotovitele“, který je uveden v příloze č. 3 Rámcové smlouvy.
K otázce podmínek, za kterých neběží lhůta pro vyřešení incidentu dodavatelem z důvodu neposkytnutí
součinnosti ze strany zadavatele, zadavatel odkazuje na bod 2 čl. X. Rámcové smlouvy. Pro případ
prodlení s vyřešením incidentu z důvodů výslovně neupravených v Rámcové smlouvě nebo z důvodu vis
maior zadavatel odkazuje na bod 2 čl. XV. Rámcové smlouvy.
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