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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky

Správa Oracle serverů, DB a OVM
Identifikační údaje zadavatele
Název:
IČO:
Adresa sídla:
Korespondenční adresa:
Osoba oprávněna jednat za zadavatele:

Státní fond životního prostředí České republiky
00020729
Kaplanova 1931, 148 00 Praha 11 – Chodov
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - Krč
Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Zadavatel obdržel dne 20. 1. 2016 žádost o poskytnutí dodatečných informací v následujícím znění:
Dotaz č. 1
„Chápe uchazeč správně následující smluvní ustanovení?
a. Na základě RS bude Uchazeč poskytovat plnění dle bodu 2.2.1 a 2.2.2, a to bez nutnosti dalších
dílčích objednávek, vzhledem k povaze plnění, tj. poskytování servisní pohotovost.
b. Na základě dílčích objednávek bude Uchazeč poskytovat dílčí plnění dle bodu 2.2.3 až 2.2.17
c. Ustanovení bodu 4.2 „Smluvní strany se dohodly, že celková maximální a nepřekročitelná výše
úplaty na základě všech dílčích objednávek, které je objednatel oprávněn po dobu trvání této
smlouvy dodavateli zaplatit, činí 4.500.000,- Kč bez DPH.“ se tedy logicky týká dílčího plnění
dle bodu 2.2.3 až 2.2.17.“.
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Odpověď na dotaz č. 1
a. Veškeré plnění poskytované na základě Rámcové smlouvy na správu Oracle serverů, DB a OVM
(dále jen „smlouva“) bude probíhat v souladu s článkem 3 této smlouvy, tj. zadavatel (objednatel)
zašle dodavateli písemnou objednávku konkrétně vymezeného plnění a dodavatel tuto objednávku
zadavateli (objednateli) písemně potvrdí. Takto budou smluvní strany postupovat u všech plnění
uvedených v článku 2.2.1 – 2.2.17 smlouvy.
b. Dodavatel bude na základě písemných objednávek poskytovat všechna plnění uvedená v článku
2.2.1 – 2.2.17 smlouvy.
c. Dle čl. 4.3 smlouvy zahrnuje celková maximální a nepřekročitelná výše úplaty uvedená v článku 4.2
smlouvy veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s poskytováním předmětu plnění,
tj. zahrnuje i plnění dle článku 2.2.1 – 2.2.17 smlouvy.

Dotaz č. 2
„Uchazeč se domnívá, že v rámcové smlouvě v bodě 4.1 chybí jednotkové ceny u plnění dle bodu 2.2.3
až 2.2.12. Jsou úvahy uchazeče správné?“.

Odpověď na dotaz č. 2
Cena za poskytování jakékoliv služby uvedené v článku 2.2.3 – 2.2.9 nebo 2.2.11 smlouvy v pracovní
dny je stanovena v článku 4.1 smlouvy v řádku s názvem „Poskytování konzultací k produktům Oracle
v pracovní dny“. Cena za poskytování jakékoliv služby uvedené v článku 2.2.3 – 2.2.9 nebo 2.2.11
smlouvy o víkendech a svátcích je stanovena v článku 4.1 smlouvy v řádku s názvem „Poskytování
konzultací k produktům Oracle o víkendech a svátcích“. Cena za poskytování jakékoliv služby uvedené
v článku 2.2.10 nebo 2.2.12 smlouvy v pracovní dny je stanovena v článku 4.1 smlouvy v řádku
s názvem „Poskytování konzultací k EMC v pracovní dny“. Cena za poskytování jakékoliv služby uvedené
v článku 2.2.10 nebo 2.2.12 smlouvy o víkendech a svátcích je stanovena v článku 4.1 smlouvy v řádku
s názvem „Poskytování konzultací k EMC o víkendech a svátcích“.
Dílčí nabídková cena v Kč bez DPH uvedená ve sloupci H přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek s názvem
„Hodnotící tabulka“ (dále jen „sloupec H“) slouží pro účely hodnocení a porovnání nabídkových cen
jednotlivých uchazečů. Sloupec H slouží samotnému uchazeči pro detailnější představu o ceně, kterou
nabízí za jednotlivé činnosti, a která závisí na maximálním počtu hodin nutných pro realizaci jednoho
provedení dané služby.

Dotaz č. 3
„Může Zadavatel vysvětlit princip poskytování služeb dle RS, tj. jak bude probíhat vlastní plnění?
Uchazeč chápe ustanovení RS tak, že v rámci poskytování služeb na základě dílčích smluv bude
garantovat dostupnost specialistů, kterou zpoplatní dle bodu 2.2.1 a 2.2.2 a v rámci této pohotovosti
bude probíhat příjem požadavků zadavatele spadajících do kategorie činností 2.2.3 – 2.2.17
s povinnou reakční dobou uchazeče 2 hod. Chápe uchazeč správně, že zadání požadavku ze strany
zadavatele proběhne písemnou formou ve smyslu ustanovení článku 3.2 Smlouvy? Pokud ne,co se
stane v případě, kdy zadavatel bude v rámci plnění článku 2.2.1 nebo 2.2.2 požadovat po uchazeči
řešení požadavku spadajících pod činnost (2.2.3 – 2.2.17), kterou si zadavatel doposud na základě
dílčí smlouvy neobjednal?“.

Stránka 2 z 3

Odpověď na dotaz č. 3
Po uzavření smlouvy bude vybranému uchazeči zadavatelem zřízen přístup do IS JIRA (Atlassian,
https://www.atlassian.com/software/jira), prostřednictvím kterého bude zadavatel provádět veškeré
písemné objednávky konkrétně vymezeného plnění v souladu s článkem 3.2 smlouvy. Vybraný uchazeč
má pak reakční dobu 2 hod. na to, aby zadavateli tuto objednávku potvrdil a zaevidoval do IS JIRA
odhad pracnosti v hodinách (zpoplatněno dle článku 4.1 smlouvy s odkazem na článek 2.2.1 a 2.2.2
smlouvy). Po schválení odhadu pracnosti ze strany zadavatele zápisem do IS JIRA dochází k samotnému
řešení objednávky (zpoplatněno dle článku 4.1 smlouvy s odkazem na článek 2.2.13.1 – 2.2.13.2
a 2.2.14 - 2.2.17 smlouvy).
Vybraný uchazeč není povinen poskytnout služby dle smlouvy do doby, než dojde k zadání písemné
objednávky zadavatelem prostřednictvím IS JIRA.

Dotaz č. 4
„V článku 2.214 ZD uvádí Zadavatel „Poskytování konzultací k produktům Oracle (pracovní dny) –
poskytování služeb uvedených v bodě 2.2.3 – 2.2.9 a 2.2.11 této smlouvy od okamžiku potvrzení
ze strany kontaktní osoby dodavatele, že požadavek přijal a začal řešit. Řešení těchto služeb probíhá
v pohotovostním režimu (tj. Po – Pá 8:00 – 17:00 hod.).“ Chápe uchazeč správně, že se jedná
o poskytování konzultací ke službám specifikovaným v článcích 2.2.3 – 2.2.9 a 2.2.11 nikoli tedy
o poskytování služeb samotných, jak je v článku 2.2.14 uvedeno? Tento dotaz se obdobně týká také
článku 2.2.15 – 2.2.17.“.

Odpověď na dotaz č. 4
Povinnostmi stanovenými v článcích 2.2.14 – 2.2.17 smlouvy se rozumí poskytnutí samotných služeb,
nikoliv pouze konzultací, tak, jak je uvedeno v těle daných ustanovení, které uvádí, že se jedná
o „poskytování služeb uvedených v…“.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do dne 1. 2. 2016 do 10:00
hod. Otevírání obálek se následně uskuteční dne 1. 2. 2016 v 10:15 hod. v budově pracoviště
zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - Krč.

Lucie
Tománková
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Digitálně podepsal Lucie Tománková
DN: c=CZ, o=Státní fond životního prostředí
České republiky [IČ 00020729], ou=2959,
cn=Lucie Tománková,
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Mgr. Lucie Tománková
ředitelka Odboru právního SFŽP ČR
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