Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. III
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, obdrželo dne 4. 11. 2018 žádost dodavatele
o vysvětlení zadávací dokumentace, a to ve vztahu k částem 2 a 3 veřejné zakázky,
a v návaznosti na ni poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 13.1 zadávací
dokumentace následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.
Žádost dodavatele:
Dotazy k části 2 veřejné zakázky – Portál zaměstnance
Dotaz č. 1:
Prosíme o upřesnění infrastruktury, která bude k dispozici pro dodávané řešení. Jaké HW
prostředky budou k dispozici (CPU, RAM)?
Jaké SW prostředky budou k dispozici (OS, databáze...)?
Dotaz č. 2:
Dále prosím o upřesnění stávajícího prostředí MS Sharepoint, na které je požadována
integrace dodávaného IS.
Např. jaké verze/licence je využívaná a v jakém rozsahu je integrace požadována?
Dotazy k části 3 veřejné zakázky – Portál občana
Dotaz č. 3:
Prosíme o upřesnění rozsahu předmětu díla části 3 (Portál občana). V rámci zadávací
dokumentace jsou uvedeny technické požadavky na formuláře, ale není zde uveden rozsah
formulářů, který má být v rámci zakázky dodán. Prosím o upřesnění rozsahu požadovaných
formulářů pro dodání. Tento rozsah má vliv na náročnost implementace a cenu zakázky.
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Dotaz č. 4:
Dále prosíme o upřesnění infrastruktury, která bude k dispozci pro dodávané řešení. Jaké HW
prostředky budou k dispozici (CPU, RAM)? Jaké SW prostředky budou k dispozici (OS,
databáze...)
Odpověď zadavatele:
ad Dotaz č. 1
Zadavatel připraví prostředí pro aplikaci Portál zaměstnance podle adekvátních parametrů
vycházejících z požadavků dodavatele. Bude se jednat o virtuální server s OS MS Server
2012. Součástí prostředí je možnost napojení na databázi Oracle (Oracle Database Standard
Edition One pro 2 CPU – verze 11.2.0).
ad Dotaz č. 2
Aktuálně provozovaný systém MS SharePoint je ve verzi Windows SharePoint Services 3.0.
Rozsah využití stávajícího systému MS SharePoint určí dodavatel na základě analýzy – viz
str. 5 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace (detailní analýza). Zadavatel nepředpokládá,
že dodavatel využije stávající licenci MS SharePoint Services.
ad Dotaz č. 3
Zadavatel požaduje formuláře pro samosprávní činnosti města Dačice, přičemž určení rozsahu
je předmětem detailní analýzy dodavatele. Zadavatel pro naplnění konkrétnosti zadávacích
podmínek požaduje formuláře zejména pro následující agendy:
- poplatku ze psů (přihlášení, přihlášení nového psa, ohlášení změny, vrácení přeplatku,
změna způsoby platby),
- poplatku za odpad (fyzická osoba, odpad vázaný k nemovitosti, žádost o vrácení
přeplatku),
- poplatek za ubytovací kapacity/rekreační pobyt (přihlášení, podání hlášení, změna
počtu lůžek, ukončení),
- žádost o informace (podání žádosti, upřesnění žádosti),
- žádost o zábor území (podání, změna).
ad Dotaz č. 4
Zadavatel připraví prostředí pro aplikaci Portál občana podle adekvátních parametrů
vycházejících z požadavků dodavatele. Bude se jednat o virtuální server s OS MS Server
2012. Součástí prostřední je možnost napojení na databázi Oracle. (Oracle Database
Standard Edition One pro 2 CPU – verze 11.2.0).

Prodloužení lhůty pro podání nabídek pro části 2 a 3 veřejné zakázky
S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro části 2 a 3 veřejné zakázky tak, že nově tato
lhůta skončí dne 19. listopadu 2018 v 9.00 hod.
Tato změna ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna
rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.
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Toto vysvětlení a doplnění 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 5. 11. 2018
podepsal
Ing. Karel Digitálně
Ing. Karel Macků
2018.11.05
Macků Datum:
15:07:15 +01'00'

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

3

