Vysvětlení zadávací dokumentace č. I
Název veřejné
zakázky:

Modernizace MěÚ Dačice

Zadavatel
Název:

Město Dačice

IČO :

00246476

Adresa sídla:

Krajířova 27, 380 13 Dačice

Právní forma:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:
Profil zadavatele:

801 – obec
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057
marek.bena@seznam.cz
https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html

Město Dačice, IČO: 00246476, se sídlem Krajířova 27, 380 13 Dačice, jako zadavatel
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Modernizace MěÚ Dačice, jejíž zadávací
řízení bylo zahájeno dne 10. 10. 2018, obdržel dne 31. 10. 2018 žádost dodavatele
o vysvětlení zadávací dokumentace a v návaznosti na ni poskytuje v souladu s ust. § 98
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s čl. 13.1 zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Žádost dodavatele:
Dotaz č. 1:
Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci tento požadavek ve vztahu k formulářovému řešení:
„... grafická podoba zpracovávaných dokumentů musí vycházet z otevřeného formátu
standardu XSL:FO (http://www.w3.org/TR/xsl/) s podporou stránkového formátování
dokumentů, včetně podpory uživatelsky definovaných rozměrů stránek (obálek, formátů
větších formátů např. A3 apod.)…“. Vzhledem ke skutečnosti, že nativně s tímto formátem
pracuje formulářové řešení společnosti Software602, a.s. a zejména v kombinaci tohoto
požadavku s některými dalšími požadavky zadávací dokumentace splňuje zadání pouze
řešení společnosti Software602, a.s., chápe uživatel i s ohledem na typ veřejné soutěže
správně, že Zadavatel požaduje, aby grafická podoba zpracovávaných dokumentů odpovídala
povahou, vlastnostmi a charakterem podobě, která vzniká při použití výše zmíněného
standardu nebo Zadavatel požaduje v rámci řešení dodání formulářů od společnosti
Software602, a.s.?

Odpověď zadavatele:
ad Dotaz č. 1:
Z formulace dotazu dodavatele je zřejmé, že se týká části 3 veřejné zakázky – Portál občana.
Zadavatel nestanovil a v rámci dodržení zásad veřejného zadávání ani nemůže stanovit
požadavek na dodání formulářů od konkrétního dodavatele.
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Zadavatel proto stanovil, že " ... grafická podoba zpracovávaných dokumentů musí vycházet
z otevřeného formátu standardu XSL:FO (http://www.w3.org/TR/xsl/) s podporou stránkového
formátování dokumentů, včetně podpory uživatelsky definovaných rozměrů stránek (obálek,
formátů větších formátů např. A3 apod.) ...".
Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřený formát, je odpovědností každého dodavatele, který
zpracovává a hodlá podat svou nabídku, aby uvedený požadavek zadavatele zahrnul do jím
nabízeného řešení. Jak je již uvedeno výše v citované části Přílohy č. 1 zadávací
dokumentace, zadavateli jde primárně o dodržení standardů uvedeného otevřeného formátu.
Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele
https://zakazky.dacice.cz/ na adrese veřejné zakázky
https://zakazky.dacice.cz/contract_display_224.html.

V Dačicích dne 1. 11. 2018
Digitálně

Ing.
Ing. Karel podepsal
Karel Macků
2018.11.01
Macků Datum:
08:29:57 +01'00'

…………………………………………..
Ing. Karel Macků
starosta
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