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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 
2015 

 

ZADAVATEL:  Městská část Praha 21 

Sídlem:   Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 

Jednající:  Zdeněk Růžička, starosta 

IČ:    00240923 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Digitalizace archivu stavebního úřadu  

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ. 

 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 

Ze zadávací dokumentace není jasné, zda zadavatel požaduje od dodavatele poskytování technické 

podpory a údržbu dodávaného řešení. V kapitole 6 „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ zadávací 

dokumentace veřejné zakázky je na str. 3 uvedeno: 

Součástí předmětu plnění je poskytnutí aplikační podpory na DDA (nad rámec poskytované záruky) 

blíže vymezené vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

Na servisní smlouvu se odkazuje i text v odstavci 9.3 v návrhu smlouvy v příloze č. 1 zadávací 

dokumentace.  

V předpokládané hodnotě veřejné zakázky (tabulka v kapitole č. 5 „Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky“) ale není cena za poskytování technické podpory a údržbu dodávaného řešení uvedena.  

Dále pak, podle návrhu smlouvy se předpokládá, že dodavatel poskytne po dobu 60 měsíců záruku, 

která zajistí opravu závady znemožňující provoz do 1 dne v rámci pracovní doby. Minimální úroveň 

podpory také řeší příloha č. 5 návrhu smlouvy, ale ani návrh smlouvy, ani tato příloha nespecifikuje 

v jakých termínech řešit závady, které sice neznemožní provoz, ale budou komplikovat využívání 

dodaného řešení. Nikde v zadávací dokumentaci není požadavek, aby uchazeč v nabídce uvedl cenu 

poskytování technické podpory a údržby dodávaného řešení. 

 

Dotaz: 

Znamená to, že Zadavatel požaduje technickou podporu a údržbu dodávaného řešení na 5 let jako 

součást dodávky (tj. v ceně dodávky) nebo očekává, že mu bude cena podpory nabídnuta? 

V jakých termínech bude dodavatel řešit závady, které sice neznemožní provoz, ale budou 

komplikovat využívání dodaného řešení? 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 

Ano, zadavatel požaduje technickou podporu v rámci záruky jako součást dodávky. Podpora nad 

rámec záruky viz. příloha č. 5 smlouvy: 

 

Aplikační podpora na DDA nad rámec záruky dle čl. 9 této smlouvy  – 16 hodin na rok s možností 

přesunu nevyčerpaných hodin do dalšího roku, komunikace objednatele se zhotovitelem pomocí 

služby helpdesk min. v úředních hodinách objednatele. Tato podpora by měla být poskytnuta také jako 

součást dodávky v rámci implementace. Cena za technickou podporu nebude samostatně vyčíslena a 

bude součástí celkové nabídkové ceny plnění. 
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Případná podpora nad uvedený rámec bude následně řešena samotnou servisní smlouvou, která 

bude v případě potřeby zadavatele s dodavatelem uzavřena.  

 

 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2: 

V článku 2.6 návrhu smlouvy se uvádí, že Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných 

objednatelem a týkající se provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv 

zástupce zhotovitele.  

 

Dotaz: 

Prosíme upřesnit, kdo se rozumí zástupcem zhotovitele, tj. zda to jsou osoby pracující na projektu 

(včetně zástupů vedení v řídícím výboru), nebo zda se jedná i o další osoby.    

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2: 

Daný požadavek se vztahuje k realizačnímu týmu zhotovitele (uchazeče), který se bude podílet na 

plnění předmětu veřejné zakázky.  

 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3: 

Podle čl. 12.2 návrhu smlouvy platí: V případě ukončení platnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 

jsou povinnosti obou stran následující: 

(e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady ji vzniklé z důvodu takového odstoupení od smlouvy, 

Dotaz: 

Platí odstavec povinnost náhrady nákladů, jenom v případě odstoupení od smlouvy (jak uvádí 

odstavec (e) článku 12. 2), nebo (jak uvádí úvodní text článku 12. 2) skutečně vždy?  

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3: 

Odstavec e) článku 12. 2), je ustanovením speciálním vůči úvodnímu ustanovení článku 12.2. 

Smlouvy tzn. povinnost náhrady nákladů, platí jenom v případě odstoupení od smlouvy článku 12. 2. 

odstavec e) smlouvy.  

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4: 

Podle článku 4. „Klasifikace předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace je veřejná zakázka 

klasifikována jako „podlimitní veřejná zakázka na dodávky a související služby“ a zadávací řízení je 

klasifikováno jako „zjednodušené podlimitní řízení“. Podle odstavce (3) § 62 „Kvalifikace u podlimitní 

veřejné zakázky“ zákona 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), se platí, že:  

1. ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje 

předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační 

předpoklady požadované zadavatelem splňuje; 

2. a že se nepoužije ustanovení odstavce 2 téhož paragrafu, kde se uvádí, že zadavatel může 

v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit povinnost dodavatele prokázat 

splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 3 ZVZ, 

popřípadě povinnost prokázat těmito doklady splnění některých základních kvalifikačních 

předpokladů; 

3. a že, uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím 

uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících 

splnění kvalifikace.  

Zadavatel v Příloze 2 „Kvalifikační dokumentace“ k zadávací dokumentaci v kapitole 8. „TECHNICKÉ 

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY“ v odstavcích 8. 1. a 8. 2 uvádí, že dodavatel prokazuje způsob 

splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně 
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příslušných příloh, tj. osvědčení vydaného či podepsaného veřejným zadavatelem, osvědčení 

vydaného jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 

smlouvou s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. 

Dotaz: 

Požaduje zadavatel, aby výše uvedená osvědčení (nebo smlouvy a doklady) byla součástí 

předkládané nabídky, nebo požaduje, aby je (v souladu) s odstavcem (3) § 62 ZVZ uchazeč předložil 

až v případě, že s ním má být uzavřena smlouva? 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4: 

V souladu s § 62 odst. 3 ZVZ se ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje kvalifikace formou 

čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 

zadavatelem splňuje; 

 

Originály či úředně ověřené kopie dokladů a dokumentů, kterými se prokazuje splnění kvalifikačních 

předpokladů je před uzavřením smlouvy povinen předložit uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako 

nejvhodnější. 

 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5: 

Z článku 6 přílohy č. 3 zadávací dokumentace „Technická specifikace zákazníka“, není jasné z jaké 

agendy (živnostenský odbor, stavební archiv, smlouvy) vzorek bude a jaké množství indexů se bude 

požadovat. 

Dotaz: 

Z jaké agendy (živnostenský odbor, stavební archiv, smlouvy) vzorek bude a jaké množství indexů se 

bude požadovat? 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5: 

Vzorek bude z agendy Stavebního úřadu a potřebné množství indexů by mělo být doporučeno 

dodavatelem v rámci před implementační analýzy. Nicméně minimální struktura indexů by měla být 

následující: 

 Popis archivační krabice 

- Spisové archivní krabice: délka indexu: 4 numerické znaky 

- Výkresová archivní krabice: délka indexu: 40 alfanumerických znaků 

 Katastrální území 

- délka indexu: 6 numerických znaků 

 Parcelní číslo 

- délka indexu: 8 numerických znaků + lomítko 

 Číslo popisné 

- délka indexu: 4 numerické znaky 

 Číslo evidenční 

- délka indexu: 4 numerické znaky 

 Typ dokumentu (vlastní, doručený, výkres). 

- z číselníku 

 Byt číslo 

- délka indexu: 3 alfanumerické znaky 

 2 indexy na dokument (složitost a délka indexu bude dle typu dokumentu, přesnější definice 

uvedena v rámci implementačního dokumentu). 

- Druh podkladu 

 délka indexu: 12 alfanumerické znaky 
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Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6: 

V kapitole 3 „Vybavení klientského pracoviště pro občany“ přílohy č. 3 zadávací dokumentace 

„Technická specifikace zákazníka“ 

Dotaz:  

Prosíme o upřesnění požadavku i uvedených otázek: 

• Vyhledat v digitálním archivu spis objektu nebo pozemku a zpřístupnit klientovi nahlížení do 

potřebné dokumentace (např. za účelem přípravy stavebního záměru), tj.: 

o Vyhledá zaměstnanec úřadu, uživatel systému, s odpovídajícím oprávněním? 

o Co se přesně míní zpřístupněním klientovi /nahlížení do potřebné dokumentace – 

přístup do systému nebo jen export dokumentace na flash disk, na CD/DVD nebo 

odesláním jako datové zprávy? 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6: 

Ano vyhledání pracovníkem úřadu s odpovídajícím oprávněním, který provede zpřístupnění, tak jak je 

uvedeno v technické specifikaci ZD: 

a) Zpřístupnění k nahlížení přímo na klientském PC (v budově ÚMČ) 

b) Odeslání do datové schránky, nebo předat klientovi v digitální podobě na flash-

disku, CD, DVD 

 

 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7: 

V kapitole 5 „SW pro provoz DDA a zálohování“, podkapitola 5.3 „Dlouhodobý důvěryhodný archiv“, 

bod 5.3.5 „Vstupní modul“ přílohy č. 3 zadávací dokumentace „Technická specifikace zákazníka“ 

Dotaz: 

Prosíme o upřesnění požadavku i uvedených otázek: 

• Otevřené rozhraní pro přístup původců zabezpečeným přístupem 

o Co se rozumí termínem „Otevřené rozhraní pro přístup původců, např. portál, atp.?  

o Jaká frekvence přístupu původců se předpokládá?  

o Kolik cca původců se odhaduje, že bude mít přístup? 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7: 

 Otevřené rozhraní musí umožňovat přístup nejen pomocí webového portálu, ale i pomocí 

integrace s aplikacemi třetích stran. 

 Původce je každý zaměstnanec úřadu, který bude data do archivu vkládat, data mohu být 

vkládána ze systémů třetích stan např. spisová služba. Frekvence přístupů původců musí být 

dimenzována na vysoké zatížení, zejména ve fázi skenování to může být tisíce přístupů 

denně. 

 Počet původců odpovídá počtu zaměstnanců, kteří budou data do archivu ukládat což je cca 

70, ale maximální počet klientů nesmí být nijak licenčně omezen viz. bod 7 technické 

specifikace.  

 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8: 

V kapitole 5 „SW pro provoz DDA a zálohování“, podkapitola 5.3 „Dlouhodobý důvěryhodný archiv“, 

bod 5.3.6 „Modul správy dat“ přílohy č. 3 zadávací dokumentace „Technická specifikace zákazníka“ 

Dotaz: 

Prosíme o upřesnění požadavku, tj. co přesně je míněno interním skartačním řízením, tzv. vnitřní 

skartací: 
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• Evidence procesů skartace a archivace - informace o stavu skartace a informace o stavu 

jednotlivých balíčků AIP zařazených do skartačního řízení (provádí se pouze interní skartační 

řízení, tzv. vnitřní skartace). 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8: 

Vnitřní skartace v archivech: Pro stanovení trvalé hodnoty písemností je rozhodující skartační 

řízení, případně jejich posouzení v mimoskartačním řízení. Po jeho dokončení mají být do archivů 

odevzdávány pouze archiválie. Z objektivních důvodů jsou však do archivů někdy přejímány i 

neproskartované registraturní celky a písemnosti, jimž neproběhla skartační lhůta. V těchto 

případech je nutno přistoupit k jejich dodatečnému posouzení a vyřazení v archivech v procesu 

nazývaném vnitřní skartace, který připouští Vyhláška MV ČSR č. 117/1974 Sb., § 6. 

 

 

S pozdravem 

Ing. Kateřina Šolcová 

Osoba zastupující zadavatele 

Intenko, s.r.o. 

Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 

Tel.: +420 728 799 049, email: solcova@intenko.cz 
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