VYSVĚTLENI ́ ZÁ DÁ VACI ́ DOKUMENTACE č. 5
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 236738/2019

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
́ osti o vysvětleni ́ zadávaci ́ dokumentace.
7. 6. 2019 žad
Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 věta třetí zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, ačkoli
žádosti o vysvětlení nebyly doručeny včas v souladu s § 98 odst. 3 věta druhá zákona.
Dotazy dodavatelů:
1. V zadávací dokumentaci v bodě 2.5 Výhrada poskytnutí nových služeb vymezujete strop ad-hoc
služeb rozvoje počtem 1000 MD. Nicméně v Příloze č. 4 Závazného vzoru návrhu smlouvy Příloha
3 je v úplně spodní části uveden požadavek na 2000 MD. Prosíme o potvrzení, který údaj je platný?
Předpokládáme, že tento nesoulad vznikl z v průběhu tvorby požadavků zadavatele, kdy
pravděpodobně v příloze zůstal původně zvažovaný počet, takže vycházíme dál z počtu 1000 MD v
zadávací dokumentaci. Budete uveřejňovat opravenou přílohu?
2. Náš další dotaz směřuje k již zodpovězenému dotazu ve Vašem Vysvětlení č. 2 týkající se povinnosti
dodavatele mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu trvání plnění. Jestli je možné tento
požadavek prokázat vydaným pojistným certifikátem. Naší společnosti je každý rok tento certifikát
obnovován. Je pro Vás vyhovující varianta uvedení tohoto certifikátu do přílohy zadávací
dokumentace a zároveň přiložení čestného prohlášení, kde se zavazujeme ho mít vždy obnovený,
aktivní (na roční bázi) po celou dobu plnění předmětu zakázky?
3. Dobrý den, prosím o sdělení, zda zadavatel požaduje Ad-hoc služby v rozsahu 1000 nebo 2000MD.
V kapitole 2.5 Zadávací dokumentace je uvedeno maximálně 1000 člověkodnů, v příloze č.3
Smlouvy (Rozpočet a platební milníky) je v tabulce C uveden požadavek na nabídkovou cenu za
2000 člověkodní. Prosím o sdělení, který údaj je správný a zda je možné v příloze č.3 tento údaj
opravit na 1000MD.
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Odpovědi zadavatele na dotazy:
1. V bodě 2.5 zadávací dokumentace je vyhrazena změna závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona, a
to možnost zadavatele požadovat plnění až dalších 1000 MD nad rámec 2000 MD uváděných v
Závazném vzoru návrhu smlouvy. Nejde tedy o rozpor. V rámci nabídky je třeba nacenit 2000 MD
v souladu se Závazným vzorem návrhu smlouvy.
2. Zadavatel nepožaduje v rámci nabídky prokazovat pojištění dodavatele. Povinnost mít uzavřenou
pojistnou smlouvu v souladu se Závazným vzorem návrhu smlouvy se týká dodavatele, se kterým
bude uzavřena smlouva na plnění zakázky, přičemž svůj výklad předmětného ustanovení čl. 14
smlouvy poskytl zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
3. Tento dotaz je zodpovězen výše pod bodem č. 1.

V Praze, dne 11. 6. 2019

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