Odpov

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

Dotaz:
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“.
Jedná se o formulá e Eviden ní list d chodového pojišt ní - ELDP12, ELDP09 a RELDP? Pokud ne, tak
prosíme o jejich p esné názvy, pop ípad odkazy.
Odpov

:

Ano jedná se o formulá e ELDP12, ELDP09 a RELDP. Jejich specifikace je ve ejn dostupná na
webových stránkách SSZ v sekci e-Podání „Pro SW vývojá e“ (http://www.cssz.cz/cz/e-podani/provyvojare/)

Dotaz:
V Zadávací dokumentaci na str. 10 ( l. 1.1.1.5, nadpis tabulky) je uveden v závorce text
„3 multilicence“.
Prosíme o vysv tlení této formulace a jejího p ípadného ú elu, i dopadu na požadovanou dodávku
licencí (licen ní politiky).
Odpov

:

Text „3 multilicence“ je v zadávací dokumentaci uveden z d vodu interní evidence majetku na SSZ.
Práva užívání dodaného SW vztahují k:
Dodávka SW pro vytvá ení interaktivních elektronických formulá a dokumentace
Dodávka SW podp rné serverové ásti a dokumentace
Dodávka SW webového rozhraní pro komunikaci a dokumentace
Samoz ejm p edpokládáme také plné licen ní pokrytí pro každý jednotlivý elektronický formulá
vytvo ený Dodavatelem, nebo ve spolupráci Zadavatele a Dodavatele.

Dotaz:
V Zadávací dokumentaci na str. 17 odst. VII je uveden požadavek na vypln ní cenové
tabulky.
Prosíme o vysv tlení souladu cen v této tabulce rolí ve vztahu k cenovým tabulkám p edchozích
kapitol (1.1.1.5,1.1.2.1, 1.1.2.2…..). 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 rolím?
Odpov

:

Vysv tlení k jednotlivým tabulkám:
ást A - Dodávka
Tabulka v kapitole 1.1.1.5 se vztahuje pouze k „ ásti A“ (dodávka SW a formulá ) ve ejné zakázky:

Dodávka systému tvorby a zpracování elektronických formulá

(3 multilicence)
Cena v K bez
DPH

Cena
DPH

v

Dodávka SW pro vytvá ení interaktivních elektronických
formulá a dokumentace
Dodávka Interaktivních elektronických formulá a
dokumentace
Dodávka SW podp rné serverové ásti a dokumentace
Dodávka SW webového
a dokumentace

rozhraní

pro

Systém tvorby a zpracování el. formulá

komunikaci

celkem

ást B - Služby
Tabulky v kapitolách 1.1.2.1, 1.1.2.2 a 1.1.2.3 se vztahují k „ ásti B“ (dodávka služeb) ve ejné
zakázky a mají poskytnout Zadavateli p ehledný pohled na budoucí náklady za služby a to jak
z hlediska období, tak z hlediska struktury poskytovaných služeb.
Služba

Cena K
bez DPH

Cena K
s DPH

Support - na 1. rok
Support - na 2. rok
Support - na 3. rok
Podpora celkem
Služba

Cena K
bez DPH

Cena K
s DPH

Cena K
bez DPH

Cena K
s DPH

Zaškolení pracovník v oblasti IKT Zadavatele v rozsahu 94
lov kohodin
Poskytnutí konzultací a praktické pomoci p i designu formulá
a ešení složit jších úloh podle konkrétní pot eby Zadavatele v
rozsahu 500 lov kohodin
Poskytnutí konzultací, sou innosti a praktické pomoci p i
napojování již existujících nebo vyvíjených aplikací na služby
v rozsahu 240 lov kohodin
Celkem za uvedené služby:

Služba
Zaškolení zam stnanc Zadavatele v rozsahu 500 lov kohodin

7. 8. 2013
Bc. Ludmila Hnutová
odd lení centrálního zadávání ve ejných zakázek SSZ

Bc. Ludmila
Hnutová
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