1) Ze ZD, odst. 6.6.2 není zřejmé, jestli zadavatel připouští možnost účasti jedná osoby ve
více rolích realizace dodávky. Jedná se nám zejména o to, že je vcelku běžné, že vedoucí
projektu (s certifikací dle PRINCE2, IPMA a PMI) má certifikované schopnosti a znalosti
též pro oblast Enterprise architektury (dle ArchiMate, TOGAF) a může zastávat pozici
vedoucího týmu i Enterprise architekta
Požadavky na seznam členů realizačního týmu uvedené v zadávací dokumentaci vycházejí
z potřeby zajistit realizaci předmětu plnění v odpovídající kvalitě, kdy je vzhledem k rozsahu
předmětu plnění potřeba, aby se na realizaci skutečně podílel požadovaný minimální počet
osob s požadovanou kvalifikací odpovídající předmětu plnění. Požadavek tedy není možné
splnit pouhým předložením splnění kvalifikace či doložením kvalifikace k různým rolím pouze
pro jednoho člena týmu a zadavatel tak nepřipouští možnost účasti jedné osoby ve více rolích
realizačního týmu uvedených v odst. 6.2.2 zadávací dokumentace.
2) Ze ZD, Přílohy č.1 Technická specifikace dodávek a služeb není zcela zřejmá o jaký výstup
řešení se jedná, a sice to, jestli zadavatel očekává vytvoření:
a. zcela nového webového portálu (Městského portálu občana) s funkcemi
uvedenými v odst. Obecný popis záměru, Funkce návrhu řešení s Architektura
řešení a v Příloze č.1 ke Smlouvě o dílo, nebo
b. doplnění stávajícího webového portálu www.ckrumlov.cz o požadavky v citovaných
odstavcích a přílohách
Pro bod 2 a) není v ZD přiložen grafický manuál, barevné palety, loga, ikony apod.
Zadavatel očekává a předmětem plnění je vytvoření zcela nového městského portálu občana
dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, který bude sloužit jako
centrální portál elektronických služeb města. Webový portál www.ckrumlov.cz je a bude
především jedním z informačních kanálů.
Zadavatel v souladu s technickou specifikací předmětu plnění očekává, že návrh řešení bude
umožňovat přizpůsobení grafického uživatelského rozhraní potřebám zadavatele přičemž
konkrétní návrh grafického uživatelského rozhraní portálu bude řešen až v rámci prováděcí
fáze projektu dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo.
3)

Ze ZD, Přílohy č.1 Technická specifikace dodávek a služeb a Přílohy č.1 ke Smlouvě o
dílo není zcela zřejmé o jaký výstup řešení se jedná, a sice to jestli zadavatel očekává
vytvoření pouze API rozhraní zajišťující integraci se stávajícími IS úřadu (IS VERA
Radnice, IS VITA, systém e-spis, systém WebCall, O365) a i s centrálními IS a službami a
se systémy třetích stran a to v takové formě, že API rozhraní bude nevizuální
komponenta/komponety, které budou plnit stávající webový portál www.ckrumlov.cz a jeho
dodavatel (třetí strana) je/bude zavázán součinností

Zadavatel očekává a předmětem plnění je vytvoření zcela nového městského portálu občana
dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, který bude sloužit jako
centrální portál elektronických služeb města. Součástí tohoto řešení je, pro možnost splnění
požadovaných funkcionalit, v souladu s požadavky uvedenými zejména v Příloze č. 1
(parametry předmětu plnění) Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo, mimo
jiné i integrace se stávajícími IS úřadu a využívání služeb centrálních IS.
Součástí předmětu plnění není integrace se stávajícím webovým portálem www.ckrumlov.cz.
4) ZE ZD, Přílohy č.1 technická specifikace dodávek a služeb není zcela zřejmé o jaké
centrální IS se jedná. Má zadavatel na mysli integraci na NIA, ISDS, Portál občana (MV
ČR), JIP/KAAS, eGon Service BUS nebo další v ZD neuvedené centrální IS? Pokud ano,
jaké?

Příloha č. 1 (parametry předmětu plnění) Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy
o dílo, konkrétně parametr ID 58 uvádí požadavky na systémové integrace v podobě
poskytnutí součinnosti a metodické pomoci při všech nezbytných krocích k možnosti využívání
služeb eGovernmentu jako služby národního bodu, registrace zadavatele jako service
providera (SEP), využití eGon Servise Bus (eGSB), integrace s Portálem občana ČR v podobě
nové „dlaždice“, apod. Zadavatel tedy očekává, že uchazeč má zkušenost s využíváním
centrálních služeb a že navržené řešení bude tyto standardizované služby státu schopné
využívat.
Mezi požadovanými parametry v uvedené příloze jsou taktéž uvedeny funkční požadavky, pro
jejichž splnění je nezbytné využití centrálních služeb státu, jde zejména o parametry ID 1, 2,
6, 11, 13 a 20.
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