Odpov

na dotaz uchaze e k ve ejné zakázce . 29/2013-52-27
„Formulá e - Etapa 1“

1. V Zadávací dokumentaci na str. 5 se požaduje:
„Uchaze p edloží v nabídce grafické návrhy všech t í formulá ®ELDP formulá , a to pro
použití ve verzi vypl ování formulá e a ve verzi pro tisk, které budou po obsahové stránce
odpovídat stávajícím tiskopis m SSZ“.
Dotaz . 1:
Prosíme o definici pojmu „Grafické návrhy formulá “ z hlediska konkrétního formátu. Jedná
se o koncový formát, tedy PDF a nebo jen obrázky (jpeg, gif, atp.)?
Odpov :
V zadávací dokumentaci pro posouzení grafického návrhu t í formulá RELDP (ELDP) není
edepsán koncový formát v žádné z verzí formulá , volba formátu záleží zcela na volb uchaze e.

2. V Zadávací dokumentaci na str. 17 odst. VII je uveden požadavek na vypln ní
cenové tabulky.
Jedná se o následnou souhrnnou tabulku rozd lení náklad do jednotlivých rolí:

Dotaz . 2:
V návaznosti na vysv tlení k tabulkám ze 7.8.2013 prosíme o vysv tlení i této tabulky
uvedené výše. Náklady na dodávky SW (1.1.1.5.) a Supportu (1.1.2.1.) mají být sou ástí?
Jakým zp sobem mají být tyto licen ní náklady rozd leny k jednotlivým pracovním rolím?

Odpov :
Ano, náklady na dodávky SW (1.1.1.5.) a Supportu (1.1.2.1.) musí být sou ástí této tabulky.
Rozd lení licen ních náklad dle jednotlivých rolí ponechává Zadavatel zcela na Uchaze i.
Celková nabídková cena uvedená v posledním ádku tabulky na stran 18 VII. ásti zadávací
dokumentace je p edm tem hodnocení této ve ejné zakázky.

26. 8. 2013
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odd lení centrálního zadávání ve ejných zakázek SSZ
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