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         V Praze dne 27. 8. 2014  

 
Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na služby zadávané 
v otevřeném řízení podle zákona, spisová značka  č. MF-56637/2014/9001, uveřejněném  ve 
Věstníku veřejných zakázek dne 08.08.2014 pod evidenčním číslem zakázky 364325. 
 

Dotaz 1  

V zadávací dokumentaci v části 5.3 a 5.4 jsou specifikovány povinnosti dodavatele pro fázi 
zpracování projektové dokumentace a spolupráce při přípravě zadávacího řízení. V části 6 ZD 
jsou popsány předpokládané milníky projektu s tím, že milník „II.“ uvádí datum leden/2015 
(pro část 5.3  bod II.) a milník „III.“ duben/2015.  

Prosíme o upřesnění, zdali chápat milník "III." takovým způsobem, že odevzdaná část 
projektu zahrnuje vypracování požadavků včetně v části 5.3 bod III. zpracování variantní 
studie proveditelnosti, IV. zpracování CBA analýzy dle zadávací dokumentace a části V. 
zpracování položkového rozpočtu a dále části 5.4. Tedy, že tyto zbývající  části zakázky - 
body 5.3 III, IV, V a 5.4 mají být zpracovány během února - dubna 2015.  

Zároveň prosíme upřesnit, kdy lze předpokládat, že dojde ze strany zadavatele k výběru 
varianty systému, pro kterou se má následně zpracovat předpokládaný položkový rozpočet 
(dle části 5.3 V) a která bude také předmětem bodu 5.4.  

 



 
 

 

 

Odpověď 1 

K první části dotazu: Předpokládaný harmonogram zpracování části 5.3 bod III. zpracování 
variantní studie proveditelnosti, IV. zpracování CBA analýzy dle zadávací dokumentace, části 
V. zpracování položkového rozpočtu a části 5.4. je únor – duben 2015. 

K druhé části dotazu: Zadavatel předpokládá, že doba pro výběr varianty systému bude 10 
pracovních dní od dodání výstupů požadovaných v Milníku II. 

 

Dotaz 2  

V zadávací dokumentaci v části 10.4 uvádíte softwarové požadavky na zpracování návrhu 
časového plánu realizace služby, a to ve formátu MS Project 2007 a 2010. Prosíme o 
upřesnění, zdali požadovaný výstup má být zpracován a odevzdán ve dvou verzích 
(formátech) tj. MS Project 2007 a zároveň MS Project 2010? Nebo zda je možné tento 
požadavek chápat takovým způsobem, že lze zvolit jeden z uvedených formátů?  

 

Odpověď 2 

Odevzdání časového plánu realizace služby je požadováno ve dvou verzích MS Project (verze 
2007 a 2010). 
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