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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
Název veřejné zakázky:

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Adresa sídla:
Korespondenční adresa:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“)
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
00020729
Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Zadavatel obdržel dne 15. 9. 2016 žádost o poskytnutí dodatečných informací, na jejímž základě
poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dotaz č. 1:
„Uvádíte předpokládanou hodnotu 3.400.000 Kč, pokud bude naše nabídka vyšší, bude automaticky
vyřazena nebo je šance na úspěch?“
Odpověď na dotaz č. 1:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 3.400.000 Kč bez DPH není stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná, tudíž bude-li nabídková cena přesahovat tuto částku, nabídka nebude
vyřazena.
Dotaz č. 2:
„Máte zájem o neomezené množství uložených souborů. Je možné toto omezit do určité maximální míry?
Se systémem budou pracovat lidé a není v našich silách ohlídat, zda budete ukládat pouze informace,
které souvisí s vaší činností a činností webu.“
Odpověď na dotaz č. 2:
Orientační množství souborů je popsáno v příloze č. 1 zadávací dokumentace v čl. 2.9.3 – zadavatel
očekává nahrání kolem 20.000 souborů o celkové velikosti zhruba 50 GB.
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Požadavek na neomezené množství uložených dat (vizte bod 4 přílohy č. 1 zadávací dokumentace) je
formulován v souladu s běžnými nabídkami poskytovatelů webhostingu.
Dotaz č. 3:
„Newsletter – jedná se o aplikaci třetí strany a platby za tuto službu jsou různé. Například za množství
kontaktů v databázi, či za množství odeslaných emailů. My neznáme budoucí množství těchto
odeslaných mailů, a tudíž nemůžeme navrhnout reálnou cenu. Je možné toto blíže specifikovat nebo se
dohodnout na maximálním množství, které pokud bude překročeno, tak vás informujeme a budeme
účtovat nad rámec smlouvy?“
Odpověď na dotaz č. 3:
V současné době probíhá rozesílání newsletterů přímo prostřednictvím redakčního systému webů.
V případě, že potřebujete využít služby třetí strany, je toto možné pomocí subdodavatele. Případné
využití subdodavatele závisí na rozhodnutí dodavatele. Navržené řešení nesmí záviset na množství
odesílaných e-mailů nebo na množství kontaktů. Specifikace newsletterů je uvedena v příloze č. 1
zadávací dokumentace, čl. 2.10 a v příloze č. 2 zadávací dokumentace např. u webů: www.sfzp.cz,
www.novazelenausporam.cz, www.narodniprogramzp.cz a www.opzp.cz.
Dotaz č. 4
„Ve smlouvě je uvedené odstranění různých typů vad na webu, ale nikde není definované, jak taková
vada reálně vypadá. Co je například považováno za „velmi kritickou vadu“ můžete nám všechny typy vad
blíže popsat?“
Odpověď na dotaz č. 4:
Za velmi kritickou vadu je považována např. změna obsahu webu neoprávněným útokem. Za kritické
chyby je považováno např.: nefunkční redakční systém, příp. jakákoli jeho část, obecně nefunkčnost
dříve fungujících procesů (např. rozesílání newsletterů, nefungující filtrace v administračním rozhraní
apod.). Příkladem nekritické vady může být chyba v komunikaci s databází u méně významné části
webu.
Dotaz č. 5:
„Ověřování SMS kódem. Toto je aplikace třetí strany, máme doporučit vhodného dodavatele nebo máte
svého vybraného? Platbu třetí straně máme počítat do naší nabídky nebo si ji budete řešit sami?“
Odpověď na dotaz č. 5:
V případě, že potřebujete využít služby třetí strany, je toto možné pomocí subdodavatele. Veškeré
platby subdodavateli musí být součástí nabídkové ceny. Pro upřesnění zadavatel uvádí, že předpokládá
max. 3 000 autorizačních sms ročně.
Dotaz č. 6:
„Web www.pujdemtudy.cz bude úplně nový a nic o něm nevíme. Bude pouze prezentační jako ve vašich
odkazech nebo bude součástí i nějaká interaktivní mapa tras atd.?“
Odpověď na dotaz č. 6:
Ano, součástí bude i interaktivní mapa. Podrobněji je plánovaný obsah webu popsán v bodě 5 přílohy
č. 2 zadávací dokumentace včetně odkazů na PDF verze již vydaných průvodců.
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Prodloužení lhůty pro podání nabídek:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do dne 11. 10. 2016 do 10:00 hod.

Lucie Hejnová

Digitálně podepsal Lucie Hejnová
DN: c=CZ, o=Státní fond životního prostředí
České republiky [IČ 00020729], ou=2959,
cn=Lucie Hejnová, serialNumber=P452875
Datum: 2016.09.20 15:21:43 +02'00'

..........................................................................................
Mgr. Lucie Hejnová
ředitelka Odboru právního
na základě pověření ředitele SFŽP ČR
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