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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty
ůty pro podání nabídek
k veřejné zakázce „Aplikace
Aplikace nejen pro turisty a její propagace II.“
II.

V souvislosti s doručením
ením žádostí o dodatečné
dodate
informace k veřejné
ejné zakázce označené „„Aplikace nejen pro
turisty a její propagace II.“,
“, Vám v souladu s ustanovením
ust
§ 49 zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných
ve
zakázkách, ve znění pozdějších předpis
ředpisů (dále jen „zákon“), předkládáme tyto dodatečné
dodate
informace, včetně
přesného znění doručených žádostí:

1.
Dotaz:
Ohledně použití map je v podmínkách, že je potřeba
pot eba svolení vlastníka s platnými zákony. Použili bychom
Apple maps a Google maps ale získat nějaké
n jaké povolení po Apple/Google je nereálné. M
Můžete to prosím
vyspecifikovat.
Odpověď:

Pokud mají výše uvedené společnosti
čnosti jiná pravidla, která jsou dána v souladu s platnými zákony, můžete
m
je
předložit s obecně platnými podmínkami dané společnosti.
nosti. Takový postup, ale musím být v souladu
s platnou legislativou. Město nemůže
ůže postupovat v rozporu se zákony.

2.
Dotaz:
Ohledně udržování aplikace je tam 5 let do roku 2019 ale iOS i Android mají novou verzi každý rok opět
op je
nereálné aby app fungovala
govala 5 let musí se hodně
hodn předělat
lat aby fungovala navíc i design, rozlišení telefon
telefonů
apod. Opět mi to přijde
ijde jako nereálné.
Odpověď:

Udržitelnost Aplikace je myšlena pro aktuálně
aktuáln vyvinuté nejnovější
jší verze iOS i Android ve smyslu jejich
uveřejnění. Co se týká
ká vývoje funkčnosti,
funk nosti, designu i rozlišení pro nové verze zmín
zmíněných OS byly by
předmětem
tem jiné zakázky. Aplikace tedy musí zůstat
z
funkční
ní po dobu udržitelnosti na verzích systém
systémů, pro
které byla vyvinuta.
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3.
Dotaz:
Další bod je ohledně zveřejnění
ní smluv s naši
našimi klienty. Téměř v každé smlouvě máme mlčenlivost a
nemůžeme je zveřejnovat.
Odpověď:

Zadavatel stanovil požadavek na prokázání technických kvalifikačních
kvalifika ních předpokladů
př
v souladu
s ustanovení § 56 odst. 2. písm. a) zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona přílohou
předloženého
edloženého seznamu služeb musí být:
1. osvědčení vydané veřejným
řejným
ejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
ve
zadavateli, nebo
2. osvědčení
ení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
osob než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění
uskute
plnění
ní dodavatele, není-li
není současně možné
osvědčení
ení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
d
spočívajících
ívajících na její straně.
stran
Aby byl uchazeč kvalifikovaným pro plnění
pln
veřejné zakázky, musí splňovat
ovat technický kvalifikační
kvalifika
předpoklad
edpoklad podle uvedeného ustanovení zákona.
Jelikož je předmětné
tné zadávací řízení
řízení zadáváno ve zjednodušeném podlimitním řízení je podle
ustanovení § 62 odst. 3. zákona dostačující
dosta
splnění kvalifikačních předpoklad
edpokladů v nabídce prokázat
předložením čestného
ho prohlášení (viz. příloha
p
č.. 7 zadávací dokumentace) a uchazeč,
uchaze se kterým
bude uzavřena
ena smlouva, je povinen před
p
jejím uzavřením předložit
edložit zadavateli originály nebo úředně
ú
ověřené
ené kopie požadovaných dokladů
doklad prokazujících splnění kvalifikace, a to v souladu se zákonem.

4.
Dotaz:
V neposlední řadě se chci zeptat, zda opravdu musí být ty 3 reference na adventura hru protože to podle mě
m
téměř nikdo v ČR nemá. My třeba
eba jsme realizovali 3 obdobné vvěci ale dle mě 90 pct ostatních firem ne.
Odpověď:

S ohledem na předložený
edložený dotaz zájemce o veřejnou
ve
zakázku zadavatel mění
ní požadovaný kvalifikační
kvalifika
předpoklad v článku
lánku VIII. odst. 1. písm. c) na:
splní technické kvalifikační předpoklady
edpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona – doložením seznamu min. 3
služeb obdobného
dobného charakteru poskytnutých uchazečem
uchaze
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí, a osvědčení příp.
říp. smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění
uskuteč
plnění uchazeče
v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. a) body 1-3
1 zákona. Za službu obdobného
bdobného charakteru je považováno
poskytnutí

mobilní

aplikace,

p
přičemž

alespoň

jedna

z poskytnutých

mobilních

aplikací

obsahovala herní logiku a současně
souč
alespoň u jedné z uchazečem
em poskytnutých služeb musí
finanční
ní objem poskytnuté zakázky činit minimálně 400 tis. Kč bez DPH.
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Změna lhůty
ty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami

Současně Vám tímto sdělujeme
lujeme informaci o změně
zm
lhůty pro podání nabídek z původního
ůvodního 30. 09. 2013 do
13:00 hod. na 14. 10. 2013 do 14:00
:00 hod. a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z původního
p
30.
09. 2013 ve 13:00 hod. na 14. 10. 2013
201 ve 14:00 hod. k veřejné zakázce „Aplikace nejen pro turisty a její
propagace II. “.

Ing. Eva Seborská
vedoucí oddělení veřejných
ejných zakázek
odboru legislativního a právního
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