Vyřizuje/tel. Veronika Pijáčková / 545 135 253, zakazky@mendelu.cz
V Brně, 11. 12. 2019
Č. j.: 26725/2019-926
Veřejná zakázka s názvem: „Elektronický systém spisové služby“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (DI_4)
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení
zaslané dodavatelem. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata s provedením
anonymizace textu. Dne 9. 12. 2019 obdržel zadavatel dva níže uvedené dotazy:
Dotaz dodavatele č. 9:
… máme dotaz na zpracování videoukázek dle ZD bod 13. 2.c "Předmětem každé
videoukázky je pohled přímo na rozhraní Systému se sekvenčním prováděním jednotlivých
kroků vytýčeného uživatelského scénáře. Ty jsou realizovány průvodcem, který zároveň
jednotlivé kroky a možnosti voleb komentuje, buď přímo ve videoukázce ve zvukové stopě
videoukázky, nebo v přiloženém textovém scénáři ve formátu *.DOCX. Obrazová část může
být
v
aplikovatelných
případech
vhodně
doplněna
také
o zobrazení pomocných informací (schémata, doprovodné texty, „bubliny“ apod.)."
Je možné interpretovat tak, že pro naplnění požadavků ZD postačí natočené němé video, ve
kterém je umístěn textový komentář v bublinkách? Tj. komentář je umístěn přímo ve
videoukázce. Nebo druhá možná interpretace je, že vždy musí být zvuková stopa
s komentářem a nebo samostatný text v docx. Rozumíme požadavku zadavatele na docx,
protože pro výrobu videoukázky a samostatného docx souboru je to snazší, nicméně, pokud
už to je v bublince, je to po zadavatele postačující a splní dodavatel tímto formální zadání na
videoukázku?
Odpověď zadavatele č. 9:
Zadavatel k dotazovanému uvádí, že pro názornost jednotlivých kroků a pochopení
prováděných úkonů při hodnocení videoukázek požaduje videoukázky doplněné o zvukové
stopy nebo průvodní vysvětlující texty v samostatném souboru. Videoukázky mohou být
případně doplněny o další prvky, které účastník veřejné zakázky spatřuje jako účelné pro
efektivní předvedení daného uživatelského scénáře (bubliny, schémata atd.).
Tj. dotazem možnost interpretace označená jako druhá je správná: průvodce
hodnocené videoukázky je buď zvuková stopa videoukázky, nebo samostatně přiložený
textový scénář. Zadavatel nevylučuje v navazující větě možnost doplnit zvukovou stopu
videoukázky o další pomocné informace (např. bubliny), kde účastník uzná za vhodné.
„Němé“ video bez zvukové stopy či přiloženého textového scénáře nesplňuje zadání
zadavatele uvedené v bodě 13.2 c. Výzvy k podání nabídek.
Videoukázky dle bodu 14.1 Výzvy jsou určeny k hodnocení, hodnoticí komise však nezná
funkce a provedení nabízené spisové služby a bez doprovodného komentáře by nemuselo
být v průběhu hodnocení patrné v jaké části systému a jakým způsobem jsou jednotlivé
uživatelské scénáře předváděny.
Dotaz dodavatele č. 10:
Zadavatel v dokumentu ZD uvádí "Dodavatel v předloženém seznamu významných služeb
prokáže, že realizoval nejméně dvě služby, přičemž.." a ve vzoru je uvedeno "Čestné
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prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace" jsou v seznamu
uvedeny
4
referenční
služby.
Žádáme zadavatele o jednoznačné sdělení k minimálnímu rozsahu referenčních zakázek referenčních služeb, které požaduje doložit od uchazeče.
Odpověď zadavatele č. 10:
Zadavatel identifikuje dotaz jako směřující k podmínce uvedené v rámci technické kvalifikace
účastníka, uvedené podrobně v bodě 7.5, III. i).
V souladu s bodem č. 7.3 Výzvy k podání nabídek „Účastník může pro účely podání nabídky
použít v souladu s § 86 odst. 2 zákona čestné prohlášení, lze využít vzor, který je přílohou č. 4
této zadávací dokumentace.“
Z uvedeného vyplývá, že účastník může předložit i vlastní čestné prohlášení, pokud se
rozhodne nevyužít vzor poskytnutý zadavatelem jako Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek.
Zadavatelem nabídnuté Čestné prohlášení, viz Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek, obsahuje
pod bodem č. 3 (technická kvalifikace) dvě tabulky umožňující přehledně odděleně uvést
významné služby (reference) účastníka. Zadavatel požaduje ve Výzvě k podání nabídek
v bodě 7.5, III. i).:
„V souladu s § 79 odst. 2, písm. b) zákona zadavatel požaduje seznam významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení.
Dodavatel v předloženém seznamu významných služeb prokáže, že realizoval nejméně dvě
služby, přičemž:
 jedna služba spočívala v implementaci elektronického systému spisové služby
(následná údržba systému není vyloučena, ale nezbytnou součástí této významné
služby/reference je právě fáze implementace), přičemž uhrazené peněžní plnění této
reference musí být v minimální výši 5.000.000,- Kč bez DPH,
 jedna služba spočívala v údržbě či rozvoji elektronického systému spisové služby (tj.
fáze implementace není nutná), přičemž uhrazené peněžní plnění této reference musí být
v minimální výši 400.000,- Kč bez DPH
(dále také jen „významné služby“).“
V čestném prohlášení tedy účastník může uvést i více významných služeb, nežli je
zadavatelem požadovaný minimální počet dle bodu 7.5, III. i).
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