Odpov

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

Dotaz:
V zadávací dokumentaci je v ásti IV. OBCHODNÍ PODMÍNKY PLN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY se v bodu 2
uvádí, že: „Uchaze p edloží v rámci své nabídky jako návrh smlouvy tento text návrhu smlouvy
dopln ný o údaje v návrhu smlouvy ozna ené jako k dopln ní (údaje jsou ozna eny tímto zp sobem:
]).”
V návrhu smlouvy, která je p ílohou zadávací dokumentace, je P íloze . 2 uvedena tabulka
s rozpadem ceny. P edpokládáme správn , že uchaze musí do návrhu smlouvy, který je sou ástí
nabídky, vyplnit všechny volné bu ky tabulky, p estože nejsou ozna eny symbolem [ ]?
Dále je v návrhu smlouvy, která je p ílohou zadávací dokumentace, v P íloze . 3 uveden text
„Požadavky Dodavatele na sou innost“. P edpokládáme správn , že tento text je t eba v návrhu
smlouvy, který je sou ástí nabídky, nahradit seznamem požadované sou innosti, p estože daná sekce
ve smlouv není ozna ena symbolem [ ]?
Odpov :
Ano, p edpokládáte správn . Uchaze musí do návrhu smlouvy, který je sou ástí nabídky, vyplnit
všechny volné bu ky tabulky v P íloze . 2 a doplnit o seznam požadované sou innosti v P íloze . 3.

Dotaz:
V návrhu smlouvy, který je sou ástí zadávací dokumentace, je v sekci „XIV. Záv re ná ustanovení“
v bodu 10.2. a 10.3. uveden text [Doplní Uchaze ]. P edpokládáme správn , že dopln ní je
provedeno v textu p íslušných p íloh (tedy P ílohy . 2 a P ílohy . 3), nikoli p ímo v bod 10.2. a
10.3?
Odpov :
V návaznosti dle výše uvedeného je dopln ní nutno provést v textu p íslušných p íloh, nikoli v bod
10.2 a 10.3 v sekci XIV. Záv re ná ustanovení zadávací dokumentace.
Dotaz:
V Zadávací dokumentaci v kapitole „1.1.1.1 Interaktivní elektronické formulá e“ jsou použity
následující formulace požadavk :
odeslání datové v ty na Ve ejné rozhraní pro e-Podání (dál jen „VREP“), nebo do datové schránky
SSZ;
Elektronické formulá e budou komunikovat s VREP a Informa ním systémem datových stránek (dále
jen „ISDS“) dle specifikace pro tato rozhraní.
Uchaze i není pln z ejmé, zda je vyžadováno, aby aplikace pro zobrazení, vypln ní a odesílání
formulá obsahovala funk nost odeslání vypln ného formulá e (respektive datové v ty) na rozhraní
"VREP" dle aktuáln platné specifikace. Je dodání této funk nosti požadováno, nebo lze p edpokládat,
že je dosta ující dodat pouze funk nost generování výstupu vypln ného formulá e ve form datové
ty dle specifikace formátu podání pro kanál VREP?
Odpov :
Zadavatel požaduje, aby dodávaná aplikace pro zobrazení, vypl ování a odesílání dat formulá , nebo
její podp rná serverová ást obsahovala funk nost odeslání dat vypln ných formulá na rozhraní
VREP, v etn veškerých náležitostí dle aktuální specifikace komunikace p es rozhraní VREP, jako je
elektronický podpis a šifrování datové v ty. Tato funk nost je požadována pro maximáln 25
interaktivních formulá .

Dotaz:
V zadávací dokumentaci je v kapitole „1.1.1.2. Podp rná serverová ást“ následující formulace:
"Možnost kvalitního vypl ování dat uživateli formulá e, v etn kontrol a dopo ítávání polí na jediném
míst na serverové ásti bez kontroly proti kmenovým evidencím, a odeslání formulá e na adresu
elektronické podatelny". Je tedy požadováno, aby kontroly a dopo ítávání polí zajiš ovala pouze
serverová podp rná ást dodaného ešení a nikoli klientská aplikace sloužící pro zobrazení, vypl ování
a odesílání dat formulá ?
Odpov :
Ano, zadavatel požaduje, aby logika kontrol a dopo ítávání polí byla specifikována a spravována
centralizovan v rámci podp rné serverové ásti dodávaného formulá ového ešení a nebyla tak
sou ástí dodávané aplikace pro zobrazení, vypl ování a odesílání dat formulá nebo vlastní šablony
formulá e v podob souboru.
Dotaz:
V zadávací dokumentaci se v odstavci "1.1.2.1 Poskytování t íleté podpory na dodané SW produkty"
uvádí rozsah jako „maximáln 245 lov kohodin m sí “. Znamená to, že v rámci kalkulace ceny má
uchaze po ítat s objemem práv 245 lov kohodin?
Odpov :
Ano
Dotaz:
V zadávací dokumentaci se nikde nestanovuje, jaké parametry bude mít hardwarová infrastruktura, na
které bude dílo, které je p edm tem pln ní Ve ejné zakázky, provozováno. Je to d ležité zejména pro
stanovení ceny licencí produkt t etích stran, které mohou být závislé na po tu fyzických a/nebo
virtuálních procesor /jader.
Odpov :
Uchaze i nech po ítají s tím, že dílo bude v prost edí zadavatele provozováno na infrastruktu e
složené ze ty ( dvou) virtuálních server , virtuální servery jsou umíst ny symetricky na fyzických
serverech umíst ných v geograficky odd lených lokalitách. Virtualiza ní technologie je VMWARE.
Vlastní sizing server bude postaven dle požadavk uchaze e. Uchaze zadá požadavek a zárove
uvede zd vodn ní. Navržený sizing musí být dostate
robustní a zárove i ekonomicky výhodný
z hlediska licencování.
Dotaz:
Kolik zadavatel p edpokládá, že ešení, které je p edm tem pln ní Ve ejné zakázky, v provozu
zpracuje formulá za rok? Pro stanovení ceny pln ní je rovn ž nutné uvést, kolik bude zadavatel
zpracovávat vypln ných formulá (a fyzicky vytišt ných nebo v elektronické podob ) pro každý z
typ formulá , které jsou p edm tem pln ní Ve ejné zakázky. P edpokládáme správn , že p ípadné
licence pro uvedené po ty je nutné zapo ítat do ceny pln ní Ve ejné zakázky?
Odpov :
Uchaze i nech po ítají s celkovým po tem p es 50 milion zpracovaných formulá (a fyzicky
vytišt ných nebo zaslaných v elektronické form ) za rok. Dále nech uchaze i po ítají, že zadavatel
bude zpracovávat formulá e v rozsahu uvedeném v níže zobrazené tabulce, která uvádí po et typ
formulá v závislosti na p íslušném po tu podání pro každý jednotlivý typ formulá e za rok (a fyzicky
vytišt ný nebo zaslaný v elektronické form ). Ano, licence pokrývající výše uvedené po ty
zpracovaných formulá je nutné zahrnout do ceny pln ní pro ást A dodávky.

Po et typ formulá
9
15
27
24
18
11
1

Po et podání / rok
20 - 99
100 - 999
1.000 - 9.999
10.000 - 99.999
100.000 - 999.999
1.000.000 - 9.999.999
10.000.000

Dotaz:
že být cena pln ní ve ejné zakázky odvislá od reálného po tu formulá , které budou zadavatelem
v provozním režimu zpracovány (a fyzicky vytišt ných nebo v elektronické podob )?
Odpov :
Ne. Zadavatel v žádném p ípad nep ipouští, aby cena pln ní Ve ejné zakázky, nebo jeho ást, byla
závislá na po tu stažených nebo zpracovaných formulá a fyzicky vytišt ných nebo v elektronické
podob .

Dotaz:
V p ípad použití komponent t etích stran je typické, že se krom jednorázové licence platí i pravidelný
ro ní poplatek. Má být tento poplatek sou ástí ceny pln ní Ve ejné zakázky? Pokud ano, na kolik let
dop edu?
Odpov :
Ano, veškeré náklady spojené s licencováním komponent t etích stran musí být sou ástí ceny. V
ípad pravidelných poplatk nech uchaze i po ítají s dobou trvání smlouvy.
Dotaz:
Jak má být kalkulována cena pln ní Ve ejné zakázky, pokud lze rozd lit platbu za licence komponent
etích stran do více splátek?
Odpov :
Cena pln ní Ve ejné zakázky musí být kone ná a nep ekro itelná bez ohledu na to, zda lze nebo nelze
rozd lit splátku za licence komponent t etích stran do více splátek.
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