Veřejná zakázka

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS
SOCIÁLNÍ DÁVKY II.
Ev.č.: Z2017-032460

Zadavatel veřejné zakázky:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 00551023
(dále jen „zadavatel“ nebo „MPSV“)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 22. 3. 2018 žádost dodavatele
o písemné vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí
přesné znění žádosti a připojuje k ní písemné vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemné vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na
profilu zadavatele, neboť žádný z dotazů ani z odpovědí zadavatele nepodléhá režimu NDA.

Dotaz č. 1:
Příloha č. 6, “TABULKA PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY”, požaduje v části “1.3
Implementace v rozsahu dle odst. 3.1.3 Smlouvy” uvést Licence Microsoft.
Je formulací “vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí Objednatele, a to v plném rozsahu
funkcionalit Systému a v interakci se zdroji dat Objednatele či třetích osob” uvedenou v článku 3.1.3
míněno vytvoření, dodání a zprovoznění systému pouze v “Primárním produkčním prostředí” a
“Záložním produkčním prostředí”? Pokud ano, mají být do Tabulky pro stanovení nabídkové ceny
uvedeny licence pouze pro tato prostředí? V případě že ne, Dodavatel prosí o explicitní vyjmenování
prostředí, pro které Zadavatel požaduje dodání licencí.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (dotaz č. 11), kterým došlo ke změně
popisu cenových položek za licence v rámci Tabulky pro zpracování nabídkové ceny (příloha č. 6
zadávací dokumentace).
Do tabulky pro stanovení nabídkové ceny je nutné uvést licence pro pokrytí všech požadovaných
prostředí včetně podpůrných nástrojů např. v rámci Management prostředí (více Příloha 5).

Dotaz č. 2
Dokumentem „Příloha č. 2 - Závazný vzor smlouvy“ (SMLOUVA O VYTVOŘENÍ JISPSV – „IS
SOCIÁLNÍ DÁVKY“ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB) článkem 14.3.8.3 je specifikován
požadavek na udělení trojnásobku množstevního rozsahu proprietárních licencí nezbytných pro
pokrytí nezbytných potřeb. Uchazeč požaduje explicitní vymezení pojmu „pokrytí nezbytných potřeb“ a
vysvětlení, zdali v případě licencí společnosti Microsoft, má být dále v Tabulce nabídkové ceny
uváděna jedna sada licencí, či tři sady licencí?
(14.3.8.3 Pokud se bude jednat o proprietární software Poskytovatele nebo třetích stran dle odst.
14.3.7, tak na rozdíl od licence ke zbývajícím částem Díla nebo výsledku Služeb udělované dle odst.
14.3.1 až 14.3.6 této Smlouvy postačí, aby udělená licence k takovému software zahrnovala
nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání této Smlouvy a po jejím
skončení až do uplynutí 1 kalendářního roku po roku, ve kterém skončila účinnost této Smlouvy na
území České republiky a v množstevním rozsahu, který je alespoň 3-násobkem množstevního
rozsahu licence, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, a to
včetně práva Objednatele do proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné
ustanovení odst. 14.3.7 Smlouvy. V případě výpovědi či odstoupení od Smlouvy se Poskytovatel
zavazuje nabídnout Objednateli právo užívat takovýto standardní SW v rozsahu, v jakém je to
nezbytné pro řádné užívání Díla a poskytování Služeb dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo
Objednatele pořídit standardní software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve
Poskytovatelem. V případě využití tohoto přednostního práva se Poskytovatel zavazuje, že právo

užívat standardní SW dle tohoto odstavce Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek
a bude vycházet z účetní hodnoty licencí, které pořídil.)
Odpověď zadavatele:
Zadavatel uvádí, že v souladu s podmínkami závazného vzoru smlouvy je dodavatel v případě licencí
k proprietárnímu SW ve smyslu čl. 14.3.7 závazného vzoru smlouvy povinen do svého řešení a do
nabídkové ceny započítat nejméně trojnásobek množstevního rozsahu licence, který je nezbytný pro
pokrytí potřeb MPSV ke dni uzavření smlouvy.
Do tabulky pro kalkulaci nabídkové ceny (příloha č. 6 zadávací dokumentace) tak dodavatel zanese
v případě použití proprietárních licencí jejich identifikaci a jako jejich počet dosadí trojnásobek počtu
licencí nezbytných ke dni uzavření smlouvy. Na základě těchto údajů pak bude vypočtena nabídková
cena.
Zadavatel v této souvislosti odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (dotaz č. 11), kterým
došlo ke změně popisu cenových položek za licence.

Dotaz č. 3:
Příloha č. 6, “TABULKA PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY”, požaduje v části “1.3
Implementace v rozsahu dle odst. 3.1.3 Smlouvy” uvést Licence Microsoft.
Vzhledem k tomu že společnost Microsoft má několik licenčních programů, Dodavateli není zřejmé,
jaký typ licencování požaduje Zadavatel uvést do tabulky pro stanovení nabídkové ceny tak, aby
optimálně naplnil potřeby Zadavatele. Může Zadavatel uvést, jaký licenční program předpokládá
využít?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že zadávací podmínky nevyžadují postavení Systému pouze na
platformě Microsoft. SW Platformu a tudíž potřebné druhy licencí i jejich počty volí dodavatel tak, aby
jeho řešení splňovalo veškeré technické požadavky zadavatele. Uvedení licencí Microsoft v cenové
tabulce je administrativní chybou, která byla napravena v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
(dotaz č. 11).

Zadavatel z důvodu zmeškání lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace o 2
pracovní dny a z důvodu stále se objevujících žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (a adekvátně též termín otevírání nabídek) o týden, a to
následovně:
Lhůta pro podání nabídek:
Datum:

18. 4. 2018

Hodina: 10:00

Prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel promítl do opravného oznámení ve Věstníku
veřejných zakázek (VVZ), resp. do formuláře F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných
informací, které bylo dnes odesláno ke zveřejnění do VVZ.

V Praze dne 29. 3. 2018

