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Da datově schránky

Věc: Odpověď na žádost o posmnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 11. 2019

I.

Vážení,

ve Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále

jen „informační zákon"), ze dne 19. 11. 2019, která nám byla doručena dne 19. 11. 2019, jste nám

položili ce|kem»2O otázek týkajících se veřejné zakázky „Dodávka, podpora a rozvoj mobilní aplikace

pro Multikanálový odbavovací systém", zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním

číslem 22017-029267.

Dne 4. 12. 2019 Vám bylo doručeno společností Operátor ICT, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00

Praha 7, IČO: 027 95 281, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

B, vložka 19676 (dále jen „povinný subjekt") oznámení o prodloužení lhůty ze 4. 12. 2019, a to

v souladu s š 14 odst. 7 písm. a) a b) informačního zákona. Povinný subjekt prodloužil lhůtu pro vyřízení

žádosti o 10 dní.

Následně Vám povinný subjekt zaslal Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací ze dne 5. 12.

2019, č.j. CJ 02782/2019, kterým jste byly vyzváni k úhradě částky 8.000; Kč představující náklady za

mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Celá částka byla uhrazena ve stanovené lhůtě.

Níže poskytujeme odpovědi na Vaše otázky. Pokud jste žádali zaslání dokumentů, tyto jsou přiloženy

jako příloha k naší odpovědi.

Odpovědí:

1. Kdo se jmenovitě podílel na přípravě zadávací dokumentace včetně funkční a technické

specifikace k Veřejné zakázce?

Na přípravě zadávací dokumentace se jmenovitě podíleli následující osoby: ROWAN LEGAL,

advokátní kancelář s.r.o. Ve zbylém rozsahu je odpověďna tuto otázku předmětem rozhodnutí

povinného subjektu o odmítnutí části žádosti o informace ze dne 6. 12
. 2019, č.j. Cl 02782/2019.

2. Jednalo se o pouze o interní zaměstnance společnosti Operátor ICT, a.s. nebo se na přípravě

zadávacídokumentace podílely í externísubjekty? Pokud ana, uveďtejejich úplný výčet a prosíme

lnlneapemuríaa ICOUSS Ill

Tel.: 4620256030970 UČCZUUSSZUI

nudu v Filla iplinvi značka l 15616

09mm KiT. u. u stolem

punku nam

1m oo nulu 7

zapsaný v obchndním v

wwvoupuatorlstzz

vlwvuílndun

elsllíku u Městského s

C.l 02782/2019

OPERÁTOR

lCT



\ p p y )
-

\ p p y ) p` p y )mfc-gnífz-ííršířáére-íů - 3+
í

.v

— -m-an.-».»l u

<.:
__

Imllrnlll |.. ==.

\,
*“

nm an- -.._'.| „\

| 3<_uvv'_._ |

—-
- \ p pmx (Jl-gx-ouudíl-nunxu

"ru-Infantia .. . .
_

\ p p y )' ". má; „L „.= .

ui u

_

sarah-mann :
10.

o doloženísmluv či objednávek na zpracování zadávacích podmínek nebo technických specifikací

a výstupů plnění na základě uvedených smluv či objednávek.

Kromě interních zaměstnanců povinného subjektu se na přípravě zadávací dokumentace

podílela společnost ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Služby advokátní kanceláře byly

objednány objednávkou č. 106_2017, kterou zároveň přikládáme. Výstupem je vlastní zadávací

dokumentace, přiložena v příloze.

Kdo byl zodpovědný za přípravu funkční a technické specifikace k Veřejné zakázce?

Odpověďna tuto otázku je předmětem rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí části žádosti

o informace ze dne 6. 12
. 2019, č.j. C.l 02782/2019.

Pokud se na přípravěfunkční a technické specifikace v rámci Veřejně zakázky podílely

externí subjekty nebo osoby, jakým způsobem byl proveden jejich výběr?

Tyto osoby byly vybrány na základě odborných zkušeností a znalostí.

Byly tyto subjekty nebo osoby členy hodnotící komise k Veřejné zakázce?

Ne, nebyly.

Jakým způsobem byl proveden výběr těchto subjektů nebo osob?

Tyto osoby byly vybrány na základě odborných zkušeností a znalostí.

Kdo byl za výběr těchto subjektů nebo osob odpovědný?

Vedení společnosti.

Jsou k dispozici výstupy činnosti nebo plnění těchto subjektů čí osob? Pokud ano, prosíme ojejich
zaslání.

Ano, zadávací dokumentace v příloze.

Kde jsou zveřejněny všechny protokoly zjednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise

k Veřejné zakázce? Pokud nejsou zveřejněny, prosíme ajejich zaslání.

Výstupy komise se nezveřejňují. Komise vyhotovíla pouze zprávu o hodnocení nabídek. Zpráva

je přiložena v příloze

Uveďte všechny objednávky či smlouvy mezi operátorem ICT a společnosti CHAPS spol. s r.o.,

sídlem Bráfova 1617/21, Brno, PSČ 616 00, IČ 47547022, které jsou spojeny s realizací plnění na

základě Veřejné zakázky a které na tuto zakázku přímo navazovaly (např. dodatky ke smlouvě,

dalsí návazně objednávky apod.) v letech 2018 a 2019.

Se společností CHAPS spol. s r.o. byla uzavřena smlouva o vytvoření mobilní aplikace a

poskytovaní souvisejících služeb z 18. 2. 2018, a smlouva o využívání webové služby výpočtů nad

jízdnímu řády PID z 29. 3. 2018.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Proč nebyla součástíplněnífunkcionalita vyhledávání vjízdních řádech ?

Funkcionalita vyhledávání vjízdních řádech (backend) nebyla součástí plnění proto, že se jedná

o plnění zcela odlišné a s vyvíjenou aplikací (frontend) nesouvisející.

Prosíme o zaslání akceptačních protokolů k plnění na základě smlouvy o vytvoření mobilní

aplikace a poskytování souvisejících služeb mezí Operátor ICT, a.s. a CHAPS spol. s r.o. ze dne

6.2.2018. Dále pak prosíme o zaslání dokumentace, kterou měla dodat společnost CHAPS spol.
s r.o. na základě bodu č. 1.11 Požadavky na dokumentaci aplikace dle Přílohy č. 5 zadávací

dokumentace, která je nedílnou součástí uvedené smlouvyjako jejípříloha pod názvem „Funkční

a technické požadavky" (viz. 64 a 65 smlouvy). Dokumentaci se zavazujeme použít pouze pro

vnitřní potřebu.

V příloze zasíláme smlouvu o vytvoření mobilní aplikace a poskytování souvisejících služeb

z 18. 2. 2018, ke které dodavatel připojil veškeré přílohy. Ve zbylém rozsahu je odpověďna tuto

otázku předmětem rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí části žádosti o informace ze dne

6. 12
. 2019, č.j. CJ 02782/2019.

Jaké kontrolní mechanismy má zaveden Operátor ICT, a.s. pro mitigaci rizik narušení duševního

vlastnictví třetích osob? Pokud jsou zavedeny, prosíme o zaslání dokumentace k těmto

kontrolním mechanismům.

Rizika narušení duševního vlastnictví třetích osob jsou ošetřena vždy v příslušné smlouvě.

Byl zpracován oponentní posudek na zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, a to zejména

technické afunkční specifikace? Pokud ano, prosíme ojeho zaslání.

Takový posudek zpracovaný nebyl, zákon zadavateli neukládá povinnost ho zpracovat.

Součástí zadávací dokumentace jsou uvedeny i wireframy požadované mobilní aplikace. Proč

tyto wireframy neobsahují i kontrolníprvky uvedené v požadavcích „...Platná aktivovonájizdenka

bude obsahovat
\ p p7 %informací o platnosti pro případ kontroly bez strojového čtení (lze zkontrolovat

lidským okem) včetně grafických prvků ochrany proti kopírování jízdenek," (viz. strana 44

smlouvy)? Prosíme o detailní odpovědí

'Navržení kontrolních prvků a způsobu zabezpečení bylo odpovědností dodavatele. Na trhu se

v dané době vyskytovala řada možných řešení, zadavatel neměl důvod některé z nich

upřednostnit.

Jak je řešen požadavek „Platná aktivovaná jízdenka bude obsahovat
\ p p %informaci o platnosti

přenositelnou pomocí technologie NFC.
"

(viz. strana 44 smlouvy)?

Požadavekje řešen přenosem přes NFC v režimu emulace karty, příkazem APDU.

Jak je řešen požadavek „Zobrazení poloh vozů — V rámci aplikace bude mít cestující možnost

zobrazit mapu s aktuálními reálnými polohami vozů v dopravě" (viz. Strona 49 smlouvy)?

Tento požadavek zatím není vyřešen, stále nejsou k dispozicí data o polohách všech vozů.
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18. Jsou všechny datové zdroje, které používá aplikace PID Lítačka

Pokud ne, jak je ošetřena situace označovaná jako tzv. venda

závislosti na jednom dodavateli?

Všechny datové zdroje veřejné a bez dalších omezení nejsou. Za

disponuje, může je tedy zpřístupnit jakémukoliv dodavateli.

19. Proč nebyla ve funkční a technické specifikaci k uvedené zakázce

zdroju tzv. Open dat pro mobilní aplikaci?

Všechna data vdanou dobu nebyla kdíspozicí jako Open d

zadavatele neznamenala žadnou výhodu.

20. Technickou a funkční specifikaci k Veř
'

k' l o

Operátor ICT, a.s. marketingový pruz um s Cl em l en ll a

podrobné funkční a technické specifikace? Pokud ano, prosíme o

Marketingový pruzkum prováděn nebyl, zákon neukládá zadav

provést

II.

Jestliže výše nenajdete odpověď na některou zVašich otázek, tato je předmětem rozhodnutí

povinného subjektu o odmítnutí částí žádostí o informace ze dne 6. 12. 2019, č.j. C.! 02782/2019.

Příloha Objednávka č. 106_2017
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (Výzva, Přílohy č. 1 — 8)

Zpráva o hodnocení nabídek

Smlouva o vytvoření mobilní aplikace a poskytování souvisejících služeb z 18. 2. 2018

veřejné a bez dalšich omezení?
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