Odpovede na otázky doručené k obchodnej verejnej súťaži:
„SW riešenie Nový zákaznícky portál
- dodávka, implementácia a následné služby“
OTÁZKA č.1:
Zadavatel v soutěžních podkladech uvádí, v článku 6.5 "Zábezpeka", že požaduje složení zábezpeky
formou: a) na bankový účet b) bankovej záruky. Otázka uchazeče zní, zda je možno vzhledem ke
krátkému časovému prostoru na vyřízení bakovej záruky možno před podáním nabídky složit finanční
prostředky na bankový účet a následně ji nahradit bakovou zárukou ?
ODPOVEĎ č.1:
Áno, uvedený postup je možný. Spoločnosť SPP vráti zábezpeku navrhovateľovi, ktorý ju nahradí
bankovou zárukou, ktorá bude spĺňať všetky podmienky uvedené v Súťažných podkladoch tejto
obchodnej verejnej súťaže.
OTÁZKA č.2:
Zadavatel v soutěžních podkladech uvádí, v článku 8 "Komunikace a jazyk v súťaži, …", že požaduje
přeložení předkládaných dokumentů do slovenského jazyka v případě, že jsou zpracovány v jiném než
slovenském nebo českém jazyce. V návrhu rámcové smlouvy o dílo potom zadavatel uvádí, v článku X,
odstavec 8, že oficiálním jazykem je slovenský jazyk a pro účely jednání je přípustný český jazyk. Otázka
uchazeče zní, zda na základě skutečnosti, že pro nabídkové podklady a všechna jednání je akceptován
český jazyk, bude i pro účely formální komunikace, realizačních výstupů a projektových dokumentací
akceptován český jazyk?
ODPOVEĎ č.2:
Spoločnosť SPP požaduje poskytnutie plnení v zmysle podmienok uvedených v Súťažných podkladoch
a ich prílohách. Detailné informácie o Jazykovej lokácii požadovaných výstupov sú uvedené v bode 3.9.
Prílohy č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
OTÁZKA č.3:
Zadavatel v Návrhu rámcové smlouvy o dílo uvádí v článku VII "Platobné a fakturačné podmienky",
odstavci 2, že uhradí cenu za splnění předmětu smlouvy ve dvou částech a to po splnění hlavních milníků.
Zároveň v odstavci 1 uvádí, že právo na zaplacení ceny vzniká na základě řádného a včasného splnění
závazku po odevzdání a potvrzení předávacím protokolem. Rozumí této definici uchazeč správně tak, že
lze dílčí plnění realizované formou subdodávek, např. "hardvér", "SW/softvér", předat zadavateli v čase
jeho dodávky a na základě splnění dílčího závazku s potvrzením předávacím protokolem i fakturovat toto
plnění nezávisle na splnění milníků pro dodávku díla?
ODPOVEĎ č.3:
V zmysle ustanovenia bodu 1., čl. VII. Platobné a fakturačné podmienky: „Právo na zaplatenie ceny
vzniká Dodávateľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku, po odovzdaní a prevzatí
Objednávateľom preberacím protokolom.“
V zmysle ustanovenia bodu 2., čl. IV. Termín plnenia zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje dodať a odovzdať
Základnú dodávku NZP Objednávateľovi v dvoch míľnikoch:
1. míľnik: Redizajn webovej stránky,
2. míľnik: Zákaznícka zóna.
V zmysle ustanovenia bodu 2., čl. VII. Platobné a fakturačné podmienky, bude cena za splnenie
predmetu zmluvy uhradená „po splnení jednotlivých hlavných míľnikov Základnej dodávky NZP podľa
článku IV. tejto Zmluvy“. Súčasťou každej faktúry bude preberací protokol.
Iné hlavné míľniky Základnej dodávky v zmysle zmluvných podmienok nie sú možné a preto žiadne
ďalšie čiastkové platby nie je možné fakturovať.

