Otázky a odpovědi k výběrovému řízení na zakázku Webové stránky pro Sdružení
zdravotnických zařízení II Brno.v kapitole 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
malého rozsahu:
1. bod 8. Převod stránek
Jakou technologií, na jaké platformě či frameworku jsou vytvořený současné
stránky? Je možné jejich strojový export, tzn. nejen ručně jednu po druhé?
Bude stačit prostý export. Současný web je umístěný na našem serveru.
2. bod 7. Jazykové mutace
Má být v ceně zakázky i překlad do jiných jazykových mutací? Pokud ano, do
jakých jazyků?
Ne, zatím neuvažujeme o jazykové mutaci
3. bod 11. velikost prostoru pro webové stránky
Jaký prostor zabírají současné stránky?
Má být součástí nabídkové ceny také měsíční/roční poplatek za hosting?
Webové stránky mají 850MB, do budoucna může dojít k navýšení maximálně
však do jednotek GB.
Ano, uvažujeme přesun webových stránek na vyhrazený server
4. bod 12. Pravidelný upgrade
Platforma WordPress a/nebo do ní přidaná rozšíření (pluginy) jsou
aktualizovaná průměrně několikrát do měsíce, cca každé 1-2 týdny. Jinak se
může lehce stát, že pozdější aktualizace, např. 1x ročně, jak požadujete,
nebudou bez komplikací a vyžádají si větší pracnost a náklady. Je možné
v nabídce zohlednit tyto zkušenosti a počítat s průběžnou aktualizací nejméně
1x měsíčně?
Pravidelný upgrade redakčního systému 1 x ročně – pokud chce nabídnout více
předložte nabídku (cena, četnost)
5. bod 13. Technická podpora
Jaké jsou kladeny požadavky na rozsah služeb technické podpory, tzn. kromě
telefonické také emailem, helpdesk systémem, dále v jaké denní době (např. 916)?
Technická podpora (telefonická, pomocí vzdálené správy), v pracovních dnech.
Nad rámec ( např. helpdesk systémem) – nabídněte.

6. bod 15. Zabezpečení
Nákup SSL certifikátů a jejich pravidelná obnova má být součástí nabídkové
ceny?
Ano, s certifikátem a jejich pravidelnou obnovou.
7. Podle zákona 134/2016 § 211 odst. 3): „Písemná komunikace mezi
zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky…“ s výjimkou
zvláštních případů, které ve vaší ZD však nejsou uvedeny. Můžete uvést
důvody pro váš požadavek podat nabídku v listinné podobě? A pokud takové
nejsou, můžete potvrdit, že naplnění této zákonné povinnosti a podání
elektronické nabídky účastníkem zadávacího řízení nebude považováno za
porušení zadávacích podmínek, a současně takto bude postupováno i v případě
hodnocení nabídek při dodržení zásad podle § 6 ZZVZ, který ukládá zadavateli
dodržet zásadu transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace?
Jak je uvedeno v úvodu strany 2 Výzvy k podání nabídek ze dne 24.03.2021,
jedná se o zakázku malého rozsahu a tato zakázka je zadávána mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Nelze se tedy odvolávat na ust. § 211 tohoto zákona, když tato zakázka malého
rozsahu je zadávána mimo režim tohoto zákona. Zadavatel stanovil, že nabídky
lze podat v písemné podobě, tato forma tedy musí být dodržena.
Dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 sb. zadavatel není povinen zadat v zadávacím
řízení veřejnou zakázku malého rozsahu, při jejím zadávání je však zadavatel
povinen dodržet zásady podle § 6, které zadavatel bezpodmínečně dodržuje, a
proto také nelze připustit, aby Vaše nabídka byla přijata v elektronické podobě,
kdy pro všechny ostatní případné zájemce je stanovena forma písemná

