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Veřejná zakázka:

Rozšíření SW nástroje pro procesní modelování o publikační modul

Evid. č. VZ:

099/2017/172

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 2
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, případně
informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.
V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve k výše
uvedené veřejné zakázce poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.
Vysvětlení zadávací dokumentace jsou v tomto dokumentu primárně řazena podle data poskytnutí a
sekundárně podle data obdržení dotazu (žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace).
Tzn., že nejprve jsou uvedena již dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a až poté tímto
dokumentem nově poskytovaná vysvětlení zadávací dokumentace.
Číslo
položky

Znění dotazu/Znění dodatečné informace

1.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuty dne 7. 12. 2017)
Zadavatel provedl následující úpravu závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 výzvy
k podání nabídky:
-

Byl vložen nový článek č. 15 smlouvy s názvem CRIMINAL COMPLIANCE
DOLOŽKA (Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná
reakce na taková jednání);

-

Dosavadní článek smlouvy č. XV. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) se nově označuje
jako článek smlouvy č. XVI.

Zadavatel poskytuje nové (upravené) znění smlouvy označené Příloha č. 1 Výzvy - Závazný
vzor smlouvy_upraveno20171206 jako přílohu této dodatečné informace a současně tuto
uveřejňuje na profilu zadavatele.
Dodavatel pro zpracování nabídky použije toto nové znění smlouvy.
Pro případ, že by dodavatel předložil návrh smlouvy v původní podobě a byl by zadavatelem
vybrán na základě hodnocení a posouzení nabídek k uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky, bude smlouva upravena shora uvedeným způsobem v rámci procesu uzavírání
smlouvy.
Přílohy: Příloha č. 1 Výzvy - Závazný vzor smlouvy_upraveno20171206
2.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuty dne 8. 12. 2017)

Nové

- žádost o vysvětlení doručena 7. 12. 2017
Dotaz:
Publikování dat z ARIS Serveru vyžaduje buď licenci pro každého uživatele, nebo „ARIS API
System Access license“.
Dotaz: Případná úprava licencí k systému ARIS není součástí této zakázky, zařizuje ji
Zadavatel a cena licencí proto nemá být zohledněna v nabízené ceně řešení?
Odpověď:
Zadavatel nezařizuje žádnou úpravu licencí k systému ARIS. Pokud pro dodavatelem nabízené
řešení je nutná úprava licencí k systému ARIS, pak je takováto úprava součástí veřejné
zakázky a má být zohledněna v nabízené ceně řešení.
Zadavatel v této souvislosti upozorňuje dodavatele na ustanovení odst. 9.4 a 9.5 závazného
vzoru smlouvy (příloha č. 1 výzvy k podání nabídek).

Mgr. Martin Holman
na základě pověření ze dne 6. 12. 2017
odbor zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s. p.

