VYSVĚTLENI ́ ZÁ DÁ VACI ́ DOKUMENTACE č. 1
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni ́ veřejných zakázek, ve zněni ́ pozdějši ́ch předpisů (dále jen
„zákon“)
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

́
Sidlo:

Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00

Zastoupený:

Ing. Martinem Vrbou, ústředni ́m ředitelem

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Nový agendový informační systém a geografický
informační systém Státního pozemkového úřadu
Část 2: Geografický informační systém Státního
pozemkového úřadu

Sp. značka / č.j.:

SZ SPU 036208/2019 / SPU 213528/2019

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

Služby

Česká republika – Státni ́ pozemkový úrǎ d, jako zadavatel výsě uvedené veřejné zakázky, obdržel dne
́ ost o vysvětleni ́ zadávaci ́ dokumentace.
24. 5. 2019 žad
Dotaz dodavatele:
Zadavatel uvádi ́ v zadávaci ́ dokumentaci, v kap. 8.1 následuji ́ci ́: “dodavatel splň uje technickou
kvalifikaci, pokud z předloženého seznamu významných služeb bude vyplývat, že dodavatel v
uvedeném obdobi ́ poskytnul alespoň 3 významné služby spoči ́vaji ́ci ́ v implementaci nebo podpoře
nebo rozvoji geografického informačni ́ho systému (postaveného na min. 3-vrstvé architektuře,
podporuji ́ci ́ min. sto uživatelů “
Dodavatel v posledni ́ch 3 letech realizoval v rámci rozsáhlého kontraktu několik desi ́tek služeb
týkaji ́ci ́ch se zadavatelem požadovaných oblasti ́ (potřeba služby byla vyvolána např. změnou
zákonných požadavků , změnou technických požadavků na fungováni ́ atd.) Čaś tky za jednotlivá plněni ́
́ ech mil. Kč. Každá taková di ́lči ́ služba byla realizována samostatným týmem, měla vlastni ́
byla v řad
rozpočet, atd.
Považuje zadavatel takové di ́lči ́ zakázky za zakázky, kterými lze prokázat tento kvalifikačni ́ požadavek?
Odpověď zadavatele na dotaz:
Zadavatel považuje i dílčí zakázky v rámci rozsáhlého kontraktu za služby, kterými lze prokázat
kvalifikační požadavek v případě, že se jedná o služby přímo související s geografickými informačními
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systémy, tzn. systémy postavené na a primárně využívající prostorová data a zpravidla využívající
mapový server pro publikaci a editaci prostorových dat.
U významné služby spočívající v dodávce a implementaci GIS je požadována reference typu
dodávka nového geografického informačního systému, nebo v případě rozsáhlého kontraktu
alespoň významný technologický upgrade stávajícího systému.
V Praze, dne 28. 5. 2019

………………………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
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