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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5
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 30. 9. 2016 a dne 3. 10. 2016 žádosti o poskytnutí dodatečných informací,
na jejichž základě poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dotaz č. 1:
„V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v části 6 "Požadavky na způsob zpracování nabídky" je
uvedeno, že ke smlouvě mají být přiloženy v rámci nabídky také přílohy č. 1 a 2 zadávací dokumentace.
V Dodatečných informacích č. 3 ze dne 23.9.2016 je uvedeno, že nedílnou součástí smlouvy jsou také
přílohy:
příloha č. 1 – Specifikace integrovaného webu Státního fondu životního prostředí ČR, příloha č. 2 –
Funkční specifikace jednotlivých webových prezentací, příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů příloha č. 4 –
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR“.
Náš dotaz zní:
Je nutné přílohu č. 3 Seznam subdodavatelů dokládat 2x - 1x hned za krycí list a 1x za smlouvu?
Je nutné v rámci nabídky jako přílohu smlouvy doložit také vytištěnou zadávací dokumentaci? Pokud
ano, je dostačující doložení pouze zadávací dokumentace nebo také veškerých jejich příloh - tzn. všech 12
příloh vč. grafických manuálů?“
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Odpověď na dotaz č. 1:
Při zpracování nabídky, a to konkrétně závazného návrhu smlouvy, postupuje uchazeč v souladu
s čl. 6.4 písm. f) zadávací dokumentaci. Závazný návrh smlouvy předložený uchazečem v rámci nabídky
bude tedy obsahovat pouze přílohu č. 1 a přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Odkaz na veškeré přílohy závazného návrhu smlouvy uvedený v odpovědi na dotaz č. 7 dodatečných
informací č. 3 navazoval na položený dotaz. Předmětem tohoto dotazu bylo, zda má uchazeč
podepisovat a orazítkovat i přílohy závazného návrhu smlouvy. Zadavatel svou odpovědí uvedl, že
podpisem závazného návrhu smlouvy se uchazeč zavazuje dodržovat i veškeré její přílohy. Tímto
zadavatel demonstroval závaznost veškerých příloh, nicméně pro účely zpracování nabídky zůstává
čl. 6.4 písm. f) zadávací dokumentaci nedotčen, tudíž uchazeč předloží se závazným návrhem smlouvy
pouze její přílohu č. 1 a přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Dotaz č. 2:
„Prosím o zaslání všech již předložených a zodpovězených dotazů k veřejné zakázce 4/2016,
SFZP 097920/2016 s názvem “Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR“
Odpověď na dotaz č. 2:
Veškeré dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce jsou bez dalšího dostupné v části „Veřejné
dokumenty“ zde: https://ezak.mzp.cz/contract_display_5701.html. V případě, že budou v budoucnu
poskytnuté další dodatečné informace, budou tyto na výše uvedeném odkazu neprodleně uveřejněny
a zároveň zaslány všem známým dodavatelům.
Dotaz č. 3:
„Smlouva se dle čl. 7.1. uzavírá na 4 roky, přičemž podle článku 2.8. Smlouvy je požadováno, aby správa
a technická opdpora začala být zajišťována od dokončení 1. etapy, tedy nejpozději po 5 měsících od
počátku účinnosti smlouvy.
Pro účely hodnocení a za předpokladu, že 1. etapa potrvá právě 5 měsíců, bude pak tedy Webhosting
a též Správa a technická podpora (tj. i fakturace za tyto služby) probíhat po dobu 43 měsíců? (tj. 4 roky *
12 měsíců - 5 měsíců realizace 1. etapy)“
Odpověď na dotaz č. 3:
V souladu s čl. 2.2 závazného návrhu smlouvy (dále jen „smlouva“) bude 1. etapa dokončena
do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. V souladu s čl. 8.4.3 smlouvy měsíční paušál za správu
webu a webhosting dle čl. 8.1.2 smlouvy může začít zhotovitel účtovat až po předání a spuštění
prvních dvou webů, tj. po dokončení 1. etapy na základě akceptačního protokolu. Tak například, pokud
bude 1. etapa dokončena poslední den 5. měsíce, první den 6. měsíce počíná účtovací období za
správu webu a webhosting a toto účtovací období bude ukončeno posledním dnem účinnosti smlouvy.
V souladu s čl. 8.4.3 smlouvy do převzetí všech webových prezentací, tj. do doby dokončení všech etap
dle čl. 2.1.1 až 2.1.4 smlouvy, se bude měsíční paušál za správu webu a webhosting dle čl. 8.1.2
smlouvy počítat podle vzorce: měsíční paušál dle čl. 8.1.2 smlouvy / 6 (tj. počet všech objednaných
webových prezentací) x počet převzatých webových prezentací.
Dotaz č. 4:
„Kolik redaktorů bude pracovat s CMS systémem a kolik jich může pracovat v jednu chvíli? Licenční
politika systému Sitecore, který budeme nabízet, pracuje se souběžně pracujícími redaktory“
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Odpověď na dotaz č. 4:
S CMS systémem bude pracovat cca 20 redaktorů. V jednu chvíli může pracovat 10 redaktorů.
Dotaz č. 5:
„Můžete nám poskytnout údaje o návštěvnosti webů?“
Odpověď na dotaz č. 5:
Údaje o návštěvnosti webů posíláme v příloze.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do dne 14. 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: 2016.10.06 09:41:33 +02'00'

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

Přílohy
Přehled návštěvnosti webu NZÚ;
Přehled návštěvnosti webu OPŽP;
Přehled návštěvnosti webu SFŽP.
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