DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název zadavatele: statutární město Karviná
Adresa:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Zastoupený:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
IČ:
00297534
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ"
Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na dodávky,
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákonů nebo „ZZVZ“).
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek je Z2017-025921.

Dotazy zájemce č. 1:
Vážený pane Švancare,
na základě vypsané veřejné zakázky Statutárního města Karviná, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378,
který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, si Vás
dovolujeme oslovit s žádostí pro poskytnutí dodatečných informací pro přesnou specifikaci zadání a přípravu nabídky.
1) Společný dotaz pro oblasti 1 až 4)
V rámci realizace vybraných částí požadujete integraci na stávající programové vybavení Zadavatele, přičemž
zodpovědnost za realizaci rozhraní přenášíte na uchazeče. Chápeme tedy správně že:
- ceny za rozhraní (licence) má uchazeč ověřit u všech dodavatelů definovaných ve vybraných částech ZD a
započítat do realizačního nákladu projektu?
- ceny za maintenance a technickou podporu licencí rozhraní dle předchozího bodu (udržovací roční poplatek)
má uchazeč zahrnout do nabídkové ceny vyjádřené v rámci smlouvy ve formě měsíčního paušálu?
2) Dotaz pro oblast licencování částí 1 až 4)
Chápeme správně princip licencování tak, že:
- uchazeč v rámci vlastní nabídky zajistí takový počet licencí (včetně podpůrných licencí, např. běhové prostředí
atp.), aby v jeden okamžik mohli pracovat všichni pracovníci naráz v jakékoliv části systému (např. IDM,
městská policie, portál, …)?
- pokud platí naše tvrzení dle předchozí odrážky, kolik je maximální počet strážníků, kteří budou (mohou) být
současně přihlášeni?
Děkuji předem za odpovědi

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 1:
1)

Ano, v případě, že realizace požadované integrace vyžaduje další licence na straně dodavatelů definovaných ve
vybraných částech ZD, pak musí být tyto náklady zahrnuty do nabídky uchazeče včetně případné ceny za
maintenance a technickou podporu.

2)

Ano, zadavatel požaduje, aby v rámci neomezené licence nebyl žádným způsobem limitován při využívání
dodaného informačního systému co do počtu připojených zařízení nebo počtu současně připojených uživatelů.
Aktuálně je v informačním systému městské policie maximum 30 současně pracujících strážníků.
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Dotazy zájemce č. 2:
Vážený pane Švancare
Dotazuji se výběrovému řízení s názvem „Specifické informační systémy Statutárního města Karviné“
Po prostudování všech materiálů v zadávací dokumentaci máme následující dotazy
Dotaz č.1
V příloze č. 12 – technická specifikace pro 4. část VZ jsou uvedeny požadavky na napojení na systémy 3.stran.
Rozumíme tomu správně tak, že součástí ceny poptávaného řešení je zahrnutí všech součinností a licencí systémů třetích
stran pro napojení ze strany identity management systému?
Dotaz č.2
V příloze č. 12 – technická specifikace pro 4. část VZ jsou uvedeny požadavky na napojení 2 systémů od společnosti
Geovap.
Konkrétně se jedná o spisovou službu a IS Cityware.
Dále je požadováno, že si uchazeč zjistí technické řešení a obchodní podmínky pro připojení IDM na IS u dodavatele
Geovap.
Dle volně dostupných informací společnost Geovap disponuje a nabízí vlastní řešení Identity management systém.
Jakým způsobem zadavatel zajistí, aby nedošlo v rámci tohoto výběrového řízení k diskriminaci uchazečů právě vůči
společnosti Geovap a jeho řešení identity managementu, když je v rámci projektu požadováno napojení na 2 systémy od
této společnosti?

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 2:
Dotaz č.1
Ano.
Dotaz č.2
Dodávku Identity management systému může dodat jakýkoliv dodavatel, který splní požadavky zadavatele. Dle volně
dostupných informací společnost Geovap nedisponuje vlastním řešením Identity management systému, který by
splňoval specifické požadavky zadavatele. Je tedy v obdobném postavení jako dodavatelé dalších systémů, na které
zadavatel požaduje propojení a kteří by, jako kdokoliv jiný na trhu, mohli v zadávací lhůtě vlastní systém vyvinout.
Zadavatel proto nezjistil nerovné postavení jednotlivých uchazečů.

Dotazy zájemce č. 3:
Dobrý den,
níže zasíláme dotazy naší společnosti k veřejné zakázce „SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO
MĚSTA KARVINÉ", k části 1. „Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“ a žádáme Vás o jejich
zodpovězení:
1.
2.
3.
4.
5.

Zadavatel požaduje možnost spolupráce uživatelů na tvorbě a revizi dokumentů. Může zadavatel blíže
specifikovat požadavky na tuto spolupráci? Je pro potřeby Zadavatele dostačující řešení, kdy uživatelé upravují
dokument postupně s využitím verzování a workflow?
Zadavatel uvádí v příloze 9 zadávací dokumentace, že požaduje "Zobrazování dat z jiných zdrojů – možnost
zobrazovat dynamické informace z jiných datových zdrojů (minimálně XML, web service)". Může Zadavatel
blíže specifikovat, o jaká data a v jakém rozsahu se bude jednat?
Zadavatel požaduje import kontaktních údajů zaměstnanců z XML souboru. Nedisponuje Zadavatel LDAP
databází, ze které by bylo možné tyto kontaktní údaje a kterou by bylo možné v rámci projektu použít?
Zadavatel požaduje tzv. týmové kalendáře. Může Zadavatel blíže specifikovat, co tímto pojmem myslí? Liší se
týmový kalendář od kalendáře projektového týmu? Pokud ano, v čem?
Součástí projektu je i migrace dat z Oracle AS Portal. Může Zadavatel blíže specifikovat, jakým způsobem bude
umožněn export dat z tohoto systému? Zabezpečí Zabezpečí na vlastní náklady součinnost dodavatele tohoto
systému při migraci dat?

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 3:
1.

Zadavatel požaduje, aby mohli být dokumenty (minimálně .docx a .xlsx) editovány v on-line editoru, bez
nutnosti stahování a opětovného nahrávání souboru do systému. Pro ostatní typy dokumentů postačí
postupné upravování s verzováním.
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2.

3.
4.
5.

Zadavatel požaduje možnost zobrazení dat z jiných datových zdrojů publikovaných ve formě XML na
libovolné URL adrese. Jedná se vždy o dvourozměrné pole dat. Takto získaná data, musí systém umět
rozparsovat a zobrazit. Jedná se obecnou funkcionalitu, v současné době bude využita jen pro synchronizaci
a zobrazení kontaktních údajů viz dotaz č.3.
Zadavatel má zpracovány kontaktní údaje zaměstnanců v aplikaci, která je publikuje na URL adrese jako
XML data. Zadavatel požaduje, aby dodaný systém obsahoval funkci pro automatickou synchronizaci těchto
kontaktů. Kontaktní údaje obsahují i kontakty, které nejsou v LDAP.
Týmovým kalendářem je myšlen kalendář sdílený v rámci oddělení, odboru, nebo jiného týmu. Od kalendáře
projektového týmu se neliší.
Data z Oracle AS Portal budou k převodu

Dotazy zájemce č. 4:
Dobrý den p. Švancar,
Zasílám Vám žádost o dodatečné informace k části "Pořízení nového informačního systému pro Městskou policii
Karviná" v rámci veřejné zakázky "Specifické informační systémy statutárního města Karviné":
Dotaz:
Požaduje v sekci "II.Agenda Kontrola psů" i prvotní a/anebo pravidelnou synchronizaci evidence psů ze
systému Cityware PSI?

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 4:
Agenda kontrola psů vyžaduje pravidelnou synchronizaci evidence psů ze systému Cityware, 1x za 24 hod.

Dotazy zájemce č. 5:
Vážený pane Švancare,
Statutární město Karviná zahájilo veřejnou zakázku s názvem: „Specifické informační systémy statutárního města
Karviné“. V souladu s bodem 22 Zadávacích podmínek a požadavků zadavatele k podání nabídek si tímto dovolujeme
vznést níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz dodavatele k Technické specifikaci „Pořízení nového informačního systému pro Městskou policii Karviná - Příloha
č. 11 - technická specifikace pro 3. část VZ:
1.

Požadavky na agendu SMS parkování – kapitola V.
K bodu: 1. Ověřování zaplaceného poplatku za parkování v lokalitách s parkovacím automatem v min. konfiguraci v
PC a mobilní aplikaci:
a. Informace o RZ.
b. Doba parkování datum, čas od – do.
c. Synchronizace informací s parkovacím automatem pravidelně min. 1x za 15 min.
d. Poskytnutí API dle předchozího pro dodavatele SMS parkování.

Z našich zkušeností vyplývá, že agenda SMS parkování je nezávislá na parkovacích automatech, platba za parkování
probíhá paralelně s platbou za parkování využívajícím parkovací automaty. Platba za SMS parkování je potom na účet
majitele parkovacích míst převáděna z prostředků poskytovatele SMS služeb. Napojení na parkovací automaty potom lze
chápat pouze v rovině nastavení výše poplatku v závislosti na parkovací době.
Dotaz 1
Je toto správný a kompletní výklad požadavků zadavatele?
Dotaz 2
Pokud je odpověď na dotaz 1 ano, pak žádáme o odpověď na dotaz 3.
Dotaz 3
Má zadavatel již zavedeno SMS parkování?
Dotaz 4
Pokud je odpověď na dotaz 3 ano, je zadavatelem zajištěno poskytnutí rozhraní na provozovanou agendu? Toto rozhraní
by mělo řešit rozpoznání SPZ vozidla a údaj o ohraničení parkovací doby.

Stránka 3 z 6

Dotaz 5
Pokud je odpověď na dotaz 3 ne, pak žádáme o dopověď na dotaz 6.
Dotaz 6
Zahrnuje agenda SMS parkování také přenos relevantních informací do ekonomického systému úřadu?
Pokud je odpověď na dotaz 6 ano, žádáme o odpověď na dotazy 7 a 8.
Dotaz 7
Jaké informace mají být přenášeny do ekonomického IS?
Dotaz 8
Má zadavatel dodavatelem stávajícího IS zajištěné rozhraní pro předávání potřebných informací nebo alespoň
zavázaného dodavatele ekonomického IS k poskytnutí stejných podmínek pro všechny dodavatele? Jaká by v tom případě
byla cena takového rozhraní?
Pokud je odpověď na dotaz 4 ne, pak žádáme o odpověď na dotazy 9 a 8.
Dotaz 9
Je součástí požadovaného plnění také zajištění služeb poskytovatele SMS brány pro nastavení a příjem parkovacích
poplatků?
Pokud je odpověď na dotaz 1 ne, žádáme odpověď na dotaz 10.
Dotaz 10?
Jaké jsou tedy přesně požadavky na funkcionality agendy SMS brány?
Děkuji za odpověď, s pozdravem

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 5:
1.

Požadavky na agendu SMS parkování – kapitola V.
K bodu: 1. Ověřování zaplaceného poplatku za parkování v lokalitách s parkovacím automatem v min. konfiguraci v
PC a mobilní aplikaci:
a. Informace o RZ.
b. Doba parkování datum, čas od – do.
c. Synchronizace informací s parkovacím automatem pravidelně min. 1x za 15 min.
d. Poskytnutí API dle předchozího pro dodavatele SMS parkování.

Z našich zkušeností vyplývá, že agenda SMS parkování je nezávislá na parkovacích automatech, platba za parkování
probíhá paralelně s platbou za parkování využívajícím parkovací automaty. Platba za SMS parkování je potom na účet
majitele parkovacích míst převáděna z prostředků poskytovatele SMS služeb. Napojení na parkovací automaty potom
lze chápat pouze v rovině nastavení výše poplatku v závislosti na parkovací době.
Dotaz 1
Je toto správný a kompletní výklad požadavků zadavatele? ANO
Dotaz 2
Pokud je odpověď na dotaz 1 ano, pak žádáme o odpověď na dotaz 3.
Dotaz 3
Má zadavatel již zavedeno SMS parkování? NEMÁ
Dotaz 4
Pokud je odpověď na dotaz 3 ano, je zadavatelem zajištěno poskytnutí rozhraní na provozovanou agendu? Toto
rozhraní by mělo řešit rozpoznání SPZ vozidla a údaj o ohraničení parkovací doby.
Dotaz 5
Pokud je odpověď na dotaz 3 ne, pak žádáme o dopověď na dotaz 6.
Dotaz 6
Zahrnuje agenda SMS parkování také přenos relevantních informací do ekonomického systému úřadu? NE
Pokud je odpověď na dotaz 6 ano, žádáme o odpověď na dotazy 7 a 8.
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Dotaz 7
Jaké informace mají být přenášeny do ekonomického IS?
Dotaz 8
Má zadavatel dodavatelem stávajícího IS zajištěné rozhraní pro předávání potřebných informací nebo alespoň
zavázaného dodavatele ekonomického IS k poskytnutí stejných podmínek pro všechny dodavatele? Jaká by v tom
případě byla cena takového rozhraní?
Pokud je odpověď na dotaz 4 ne, pak žádáme o odpověď na dotazy 9 a 8.
Dotaz 9
Je součástí požadovaného plnění také zajištění služeb poskytovatele SMS brány pro nastavení a příjem parkovacích
poplatků? NENÍ
Pokud je odpověď na dotaz 1 ne, žádáme odpověď na dotaz 10.
Dotaz 10?
Jaké jsou tedy přesně požadavky na funkcionality agendy SMS brány?
Viz odpovědi vztahující se ke stejné problematice v DI k zadavacím podmínkam č. 2

Dodatečné informace zadavatele – úprava zadávací dokumentace:
Zadavatel formou těchto dodatečných informací zpřesňuje údaje uvedené v zadávací dokumentaci vztahující se k 5.
části veřejné zakázky - „Rozšíření datového centra statutárního města Karviné (HW a SW infrastruktury)“.
V části 1. – 4 ks Fyzické servery pro virtualizaci desktopů jsme upřesnili název prvního parametru v tabulce na
text:
„minimální hodnota PassMark dle cpubenchmark .net“; původní název byl: „minimální hodnota dle
benchmark“.
Minimální hodnota parametru „21800“ zůstává stejná.
Zadavatel formou přílohy č. 1 a přílohy č. 2 těchto dodatečných informací poskytuje aktualizované znění Vzoru
smlouvy pro 5. část veřejné zakázky a aktualizované znění Technické specifikace pro 5. část veřejné zakázky.
Dodavatelé pro přípravu svých nabídek závazně použijí výše specifikované dokumenty.

Dodatečné informace zadavatele – úprava zadávací dokumentace:
Zadavatel formou těchto dodatečných informací zpřesňuje údaje uvedené v zadávací dokumentaci vztahující se k 4.
části veřejné zakázky - „Pořízení a aplikace Identity management“.
V části III. Rozhraní a integrace IDM s jinými systémy, písm. O, odst. 3 byl opraven kontaktní údaj na dodavatele
ECHO alarm, s.r.o.
na „Lukáš Barvík, tel. 603 556 561, e-mail: barvik@echoalarm.cz.“, přičemž původní text byl: „Ing. Alena
Drábková, alena.drabkova@geovap.cz“
Zadavatel formou přílohy č. 3 a přílohy č. 4 těchto dodatečných informací poskytuje aktualizované znění Vzoru
smlouvy pro 4. část veřejné zakázky a aktualizované znění Technické specifikace pro 4. část veřejné zakázky.
Dodavatelé pro přípravu svých nabídek závazně použijí výše specifikované dokumenty.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Na základě výše uvedených dotazů, odpovědí a úprav zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlouží
lhůtu pro podání nabídek. O této skutečnosti budou zájemci informováni formou následujících dodatečných
informací č. 5, a to s ohledem na zákonnou povinnost uveřejnění změn v zadávacím řízení prvotně ve
Věstníku veřejných zakázek.
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V Karviné dne 16. 10. 2017
S pozdravem

Miroslav
Švancar

Digitálně podepsal Miroslav
Švancar
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25829637,
o=SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČ
25829637], ou=2, cn=Miroslav
Švancar, sn=Švancar,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P340068
Datum: 2017.10.16 10:51:21 +02'00'

…………..………………………….........................................
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

přílohy:
příloha č. 1 – vzor smlouvy pro 5. část VZ (nahrazuje přílohu č. 8 ZD)
příloha č. 2 – technická specifikace pro 5. část VZ (nahrazuje přílohu č. 13. ZD)
příloha č. 3 – vzor smlouvy pro 4. část VZ (nahrazuje přílohu č. 7 ZD)
příloha č. 4 – technická specifikace pro 4. část VZ (nahrazuje přílohu č. 12. ZD)
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