DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 5
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:
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:
V sekci "X. Integrace informačního systému městské policie" v bodě 1. jsou požadované integrace na produkty společností
Geovap s.r.o. a Lavet s.r.o. Žádame zadavatele poskytnout informaci, jestli již disponuje licencemi/rozhraními tohoto
charakteru, které bude možné využít během implementace a provozu IS MPK. Taktéž požadujeme poskytnout informaci,
jestli licence Zadavatele pro produkt "Cityware SPISOVÁ SLUŽBA" obsahuje i integrační rozhraní dle národního
standardu spisových služeb (NSESSS) Ministerstva vnitra České republiky, a jestli bude možné tyto licence/rozhraní
využít pro implementaci a provoz IS MPK.

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 1:
Licenci/rozhraní pro integraci IS MPK se systémem ProLASER (Lavet s.r.o.) zadavatel NEMÁ k dispozici.
Součástí systému Cityware SPISOVÁ SLUŽBA je integrační rozhraní dle NSESSS a JE MOŽNÉ jej využít pro
implementaci a provoz IS MPK.

Dotazy zájemce č. 2:
Dobrý den,
dodatečné informace č. 4 sme obdrželi. Obávám se však, že v odpovědi Zadavatele na dotazy zájemce č. 3, konkrétně na
dotaz č. 5, není v dokumentu uvedená kompletní odpověď Zadavatele. Žádáme Vás proto o doplnění této odpovědi.
Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 2:
Původní dotaz:
Součástí projektu je i migrace dat z Oracle AS Portal. Může Zadavatel blíže specifikovat, jakým způsobem bude umožněn
export dat z tohoto systému? Zabezpečí na vlastní náklady součinnost dodavatele tohoto systému při migraci dat?
V odpovědi na výše uvedený dotaz došlo k technické chybě v neúplném uveřejnění odpovědi. Za tuto chybu se
omlouváme a poskytujeme úplné znění.
Data z Oracle AS Portal budou k převodu do nově dodaného systému předána dodavateli ve formě složek a
souborů.
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Dotazy zájemce č. 3:

Dobrý den,
domníváme se, že v dokumentu Dodatečné informace č. 4 v odpovědi Zadavatele na dotazy zájemce č. 3, konkrétně na
dotaz č. 5, není v dokumentu uvedená kompletní odpověď Zadavatele. Žádáme Vás proto o doplnění této odpovědi.
Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 3:
Viz odpověď na dotaz zájemce č. 2.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Vážení zájemci,
v dodatečných informacích č. 4 jste byli informování o skutečnosti, že bude prodloužena lhůta pro podání
nabídek a posunut termín otevírání obálek s nabídkami.
Zadavatel na profilu zadavatele nemůže oznámit změnu dříve, než je tato uveřejněna ve Věstníku veřejných
zakázek. S ohledem na skutečnost, že se jedná o zadávací řízení v nadlimitním režimu, jsou informace
uveřejňovány také v Úředním věstníku, kde se uveřejňují nejdříve.
Postup dle § 212 odst. 7 ZZVZ.
Opravný formulář byl odeslán a přijat k uveřejnění ve věstnících v den vydání dodatečných informací č. 4., tj.
16. 10. 2017. Předpokládáme tedy, že k uveřejnění dojde zítra, tj. 19. 10. 2017, kdy obratem oznámíme
prodloužení lhůt také formou dodatečných informací č. 6.
Děkujeme za pochopení.
V Karviné dne 18. 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: 2017.10.18 08:25:40 +02'00'

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

Stránka 2 z 2

