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V Praze dne 16. června 2015
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Výše uvedený zadavatel Vám tímto zveřejňuje dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce
malého rozsahu „ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY POTŘEB ÚMČ PRAHA 10 PRO OBLAST ICT“.
Dotaz č. 1:
V kap. I. Výzvy, v části D3 se uvádí, že uchazeč vyhotoví technické části zadávací dokumentace (RfP) –
popis služeb, dále se uvádí, že do nacenění budou zahrnuta 4 klíčová RfP.
• Máme tomu rozumět tak, že se očekává příprava 4 rozdílných technických částí nebo popis čtyř
služeb?
Odpověď na dotaz č. 1:
Popis služeb a požadavků by měl být jeden a ten by měl být podle doporučeného „balíčkování“
rozdělen na samostatná RfP.

Dotaz č. 2:
V kap. VIII. Výzvy, části A, b) je u pozice vedoucího týmu požadavek kopie pracovní smlouvy.
• Jde o požadavek na smlouvu se současným zaměstnavatelem, nebo na smlouvu vztaženou k
referenčnímu projektu vedoucího týmu?
• Nejedná se v tomto případě o porušení zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů?
Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel požaduje doložení aktuální smlouvy se současným zaměstnavatelem, tj. uchazečem.
Nedomníváme se, že by šlo o porušení zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zadavatel
nepožaduje citlivé osobní údaje zaměstnanců uchazeče. Pokud je požadovaná smlouva obsahuje,
zadavatel akceptuje jejich anonymizaci s výjimkou jména a příjmení zaměstnance. Zadavatel bude
rovněž akceptovat čestné prohlášení prokazující doložení tohoto požadavku.

Dotaz č. 3:

V kap. VIII. Výzvy, části A, b) je požadavek výborné znalosti a certifikátu metodiky ITIL.
• Lze výše uvedený požadavek naplnit znalostí a certifikátem obdobného charakteru (např.
ISO 20 000)?
Odpověď na dotaz č. 3:
Ano, certifikát řady ISO 20 000 je akceptovatelný.

Dotaz č. 4:
V kap. X. Výzvy, je požadavek uvedení pracnosti v počtu člověkodnů podle kvalifikací a jednotkové
ceny podle kvalifikací.
• Kvalifikací je zde rozuměna specializace jednotlivých členů realizačního týmu dle kap. VIII. Výzvy,
části A, b)?
Odpověď na dotaz č. 4:
Ano.

Dotaz č. 5:
V dokumentu "Pokyny pro zpracování nabídky výběrového řízení", článek II. "Závazné pořadí ve
kterém bude nabídka zpracována", bod č.7 uvádíte požadavek na předložení návrhu komunikačního
plánu. Jakou konkrétní strukturu, povinné body a informace má požadovaný komunikační plán
obsahovat? Je v tomto případě požadavek na časovou strukturu?
Odpověď na dotaz č. 5:
Komunikační plán bude obsahovat návrh efektivního způsobu komunikace se zadavatelem, tzn.
model komunikace, který zajistí rychlou informovanost o všech zásadních krocích při plnění veřejné
zakázky s minimálními časovými a administrativními nároky vůči zadavateli, zaručí, že potřebné
informace se vždy dostanou k relevantním osobám, zajistí možnost efektivního předání a akceptace
průběžných výstupů zadavatelem, zabezpečí aktualizaci směrování zpracovaných výstupů, bez
zbytečných průtahů, bude otevřen a přizpůsoben potřebám zadavatele.

Dotaz č. 6:
V dokumentu "Výzva k podání nabídek", článek VIII. "Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky",
bod C.a) uvádíte požadavek na předložení ukázek výstupů z relevantních projektů.
Poskytnutí konkrétních dokumentů z jiných projektů by pro nás znamenalo porušení smluvního
závazku mlčenlivosti plynoucího z podepsaných NDA s našimi zákazníky. Prosíme o informaci, jakým
jiným způsobem můžeme naplnit tento Váš požadavek?

Odpověď na dotaz č. 6:
Uchazeč nemusí přikládat kompletní dokumentaci, pouze ukázku projektu. Doporučujeme projekt
popsat, přiložit print screeny dokumentu a anonymizovat údaje, kde by mohlo dojít k porušení
uvedeného smluvního závazku mlčenlivosti.

S pozdravem

Mgr. David Ekstein

Kontaktní osoba pověřené osoby:
Mgr. Petr Janů

Mgr. Petr
Janů

Digitálně podepsal Mgr. Petr Janů
DN: c=CZ, o=MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA
10 [IČ 00063941], ou=Odbor právní,
ou=643, cn=Mgr. Petr Janů,
serialNumber=P35513, title=vedoucí
oddělení veřejných zakázek
Datum: 2015.06.16 10:29:14 +02'00'

