Zadavatel:
Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČO: 00245836

Vysvětlení zadávací dokumentace I. dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“)
V Českém Krumlově dne 15. března 2021
Veřejná zakázka na dodávky v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Rozvoj
služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 8 Městský portál občana (Portál Krumlováka)“,
ev. č. zakázky ve VVZ: Z2021-005498.

Dne 11. 3. 2021 zadavatel obdržel k předmětné výše uvedené části 8 zadávacího řízení žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

„Dotaz č. 1

Dobrý den,
prosíme o upřesnění požadavků ZD k části 8 "Portál občana", Příloha č2 - Závazný návrh smlouvy o
dílo - část 8, vložený excel - Část 8 - závazný popis požadavků.
Dotaz číslo 1.
Bod ID 7 - Elektronické formuláře, možnosti jejich využití a způsoby podání
Součástí portálu a předmětu plnění je tvorba el. formulářů přibližně v rozsahu:
- 30 formulářů z dopravních agend (přenesená i samostatná působnost)
- 30 formulářů z agendy stavebního úřadu
- 30 formulářů z agend životního prostředí
- 50 formulářů z ostatních (samosprávných) agend
V případě přenesené působnosti budou využívány formuláře připravené centrálními institucemi.
Pozn.: Přesný počet, výčet formulářů a možnosti jejich využití klienty portálu (tisk; vyplnění a tisk;
vyplnění a el. podání) bude upřesněn v rámci prováděcího projektu a realizace předmětu plnění.
Pro stanovení implementačních nároků v rámci přípravy nabídky a tím umožnění stanovení přesné
ceny dodání díla prosíme bližší definici obecného zadání požadované dodávky formulářů z důvodů
velké odlišnosti jednotlivých formulářů a tím i nároků na jejich zpracování.
a) 30 formulářů z dopravních agend (přenesená i samostatná působnost)

Prosíme o definice vzorů a názvů formulářů samostatné působnosti, které budou požadovány v rámci
dodávky.
b) 30 formulářů z agendy stavebního úřadu
Prosíme o definice vzorů a názvů formulářů samostatné působnosti, které budou požadovány v rámci
dodávky.
c) 30 formulářů z agend životního prostředí
Prosíme o definice vzorů a názvů formulářů samostatné působnosti, které budou požadovány v rámci
dodávky.
d) 50 formulářů z ostatních (samosprávných) agend
Prosíme o definice vzorů a názvů formulářů, které budou požadovány v rámci dodávky.
Bez tohoto doplnění není možno specifikovat cenu dodávky formulářů a tím specifikovat cenu dodání
celého díla.
Dotaz číslo 2.
Bod ID 8 - Elektronické formuláře, možnosti jejich využití a způsoby podání
Portál umožňuje min. 3 možné způsoby využití el. formulářů klienty portálu:
- vytištění formuláře a jeho následné "ruční vyplnění"
- vyplnění a vytištění formuláře
- vyplnění a odeslání formuláře (elektronické podání)
Vzhledem k tomu, že se jedná o elektronický Portál občana a Elektronické formuláře k vyplnění, je
opravdu požadováno - vytištění formulářů a jeho následné "ruční vyplnění"? Ze zkušenosti víme, že
formulář otevřený v elektronické podobě se nikdy netiskne pro "ruční vyplnění", pokud se tiskne, tak
vyplněný elektronicky. Tato možnost se nikde jinde nepoužívá a ani není požadována. Dle našeho
názoru toto není součást elektronické komunikace občanů a nebude to využíváno.
Předem děkuji za odpovědi na naše dotazy

S pozdravem
XY“

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel v prvé řadě konstatuje, že tato výše uvedená žádost o vysvětlení zadávací dokumentace již
byla zadavateli doručena tazatelem po lhůtě určené dle ust. § 98 odst. 1 a 3 ZZVZ pro včasné
doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
I přes výše uvedené se zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ a § 6 (principem
transparentnosti) rozhodl na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zaslanou tazatelem reagovat.
K dotazu 1 zadavatel uvádí, že v zadávacích podmínkách určil přibližný počet el. formulářů a
předmětové okruhy, ke kterým se el. formuláře váží. Vzory a názvy formulářů není zadavatel schopen
poskytnout, jelikož tak jak je předmět plnění nastaven, tyto mají vyplynout z první fáze realizace
předmětu plnění – analytické fáze.

K dotazu 2 zadavatel uvádí, že zadavatel na zadávacích podmínkách trvá, neboť je běžné, že
občané si daný formulář nejprve vytisknou a poté jej ručně vyplní (tzn. píší do jednotlivých polí
formuláře) a/nebo jej ručně podepíší. Zadavatel toto považuje za jednu z klíčových zadávacích
podmínek.

Pro vyloučení pochybností zadavatel závěrem uvádí, že těmito dotazy ani reakcí zadavatele na ně
nedochází ke změně zadávacích podmínek ve smyslu ust. § 99 ZZVZ.

podepsal
Ing. Kristýna Digitálně
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