VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Název veřejné zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:

Vytvoření webových stránek města Šternberk

Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:

Veřejná zakázka na služby
Veřejná zakázka malého rozsahu

Město Šternberk
Horní náměstí 16, 788 05 Šternberk
002 99 529

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.
Poznámka: Přestože jsou obdržené dotazy výrazně po lhůtě, ve které je zadavatel povinen
na žádosti o vysvětlení reagovat, rozhodl se je zadavatel v rámci transparentnosti
výběhového řízení zodpovědět.

DOTAZ 1
Narazili jsme na pár bodů, které potřebujeme upřesnit.
Body 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4 přílohy č. 4 Návrh smlouvy vč. přílohy nedávají z pohledu
vykonavatele smysl a protiřečí si:
Když to shrneme, požadují se 3 grafické návrhy na redakčních systémech, responzivní,
optimalizované a bezbariérové.
Grafický návrh je ale standartně obrázek - tzn. neobsahuje redakční systém, responzivitu
ani jej nelze optimalizovat pro zařízení či bezbariérovost – to jsou požadavky pro web, ne
pro grafický návrh. Tento bod tudíž nedává smysl a nelze jej splnit.
Dále se píše, že ze tří "v podstatě hotových webů" vyberete jeden, ten budete
připomínkovat a my jej pak finálně zpracujeme pro web. To také nedává smysl.
Problémem je, že jste přiřknuli grafickým návrhům specifikaci webu a požadavky pro hotový
web, přičemž grafický návrh je pouze fáze před tvorbou webu. Grafický návrh musí počítat s
tím, že web bude responzivní, že bude bezbariérový, ale nejedná se o plnohodnotný web na
redakčním systému, a tudíž tyto podmínky nelze splnit.
Dále v bodu 2.2.9. požadujete optimalizaci pro webové prohlížeče, ale nespecifikujete, od
jaké verze – to je také nutno doplnit. Běžně se stanovuje současná verze daných
prohlížečů, nebo od nějaké/ho data/verze.

ODPOVĚĎ 1
Jak stanovuje zadání, zadavatel požaduje 3 funkční návrhy aplikované na redakčním
systému, nikoliv pouze obrázky. Návrhy nemusí být velkého rozsahu, postačí například 1
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hlavní strana a 5 stránek, aby bylo patrné, jaká je funkčnost návrhu, uživatelská přívětivost,
jaké jsou návaznosti atd. Náklady na návrhy budou zahrnuty ve sjednané ceně.
Co se týče bodu 2.2.9, tak ten řeší webové vyhledavače, nikoliv prohlížeče. Prohlížeče řeší
bod 2.2.8, přičemž platí, že web bude optimalizován pro verzi prohlížečů aktuální v den
předání a převzetí webu a následně pro budoucí verze. Optimalizace pro starší verze
prohlížečů je samozřejmě vítaná, není však striktně požadována.

DOTAZ 2
Co se prosím myslí bodem 2.2.13. Sémantizace? Jde o označení metadat pro Google Rich
Snippets nebo nějaký jiný druh ruční anotace obsahu nebo něco jiného?

ODPOVĚĎ 2
Má se tím na mysli, že web bude upravený tak, aby byl srozumitelný nejen lidem, ale i
strojům, přesněji webovým agentům, kteří mají obstarávat automatizovanou, velmi účelnou,
a tedy efektivní interpretaci dat a poskytovat inteligentní služby.

DOTAZ 3
Potřeboval bych specifikovat ještě pár bodů z hodnotícího dokumentu.
1) Hosting
 Technická podpora
o Co přesně si pod tím představujete - zavolání na správce serveru o navýšení
kapacity, přenastavení serveru?
2) Obecné požadavky
 Bezbariérovost
o opět co to přesně znamená - jestli se jedná o nastavení webu pro zrakově
postižené nebo něco jiného?
 Validita
o Kontrola Validity bude probíhat přes https://validator.w3.org/ nebo jiný nebo
obecně, že každá stránka musí být validní?
 Optimalizace pro prohlížeče
o Na jaké verze prohlížeče?
o Chrome: 79.0.3945 - a vyšší
o Firefox: 58.0.2 - a vyšší
o Microsoft Edge 44.18362 - a vyšší
o Microsoft Internet Explorer 11 a nižší - aktuálně již bez podpory
o Apple Safari 11.x - a vyšší
o Opera 51.x - a vyšší
o Tyto verze prohlížeče stačí nebo chcete i jiné případně jaké?
 Optimalizace pro webové vyhledávače
o Tím, že obsah si budete plnit - chápu správně, že chcete mít možnost
administrovat v systému vsechny základní on-page prvky?
3) Požadavky na redakční systém
 In-line editace
o Co to přesně je?
 Jazykové mutace
o Chcete vytvořit jazykové mutace - případně kolik by jich mělo být?
Strana 2

Nebo možnost přidávat z administrace sami jazykové mutace?
 Rozšířené vyhledávání
o Jaké - filtry, vyhledávání v části webu? Jaká je Vaše představa?
4) Doplňující údaje pro nás
 Úřední deska
o měla by být přímo ve webu nebo napojení na třetí stranu, jako je to nyní?
 Kalendář
o Měly by stránky obsahovat kalendář?
 Newsletter
o Chcete mít možnost přímo z adminu rozesílat newsletter?
 Open data
o Je požadavek i na open data?
o

ODPOVĚĎ 3
1)
Viz bod 2.1.6 a 2.1.7 přílohy smlouvy o dílo.
2)
Add 1: Musí splňovat zákonné požadavky, viz bod 2.2.4. přílohy smlouvy o dílo.
Add 2: Viz bod 2.2.7 přílohy smlouvy o dílo.
Add 3: Viz odpověď na dotaz č. 1 výše.
Add 4: Ano.
3)
Add 1: Viz bod 3.6. přílohy smlouvy o dílo.
Add 2: Viz bod 3.19. přílohy smlouvy o dílo.
Add 3: viz bod 3.21. přílohy smlouvy o dílo.
4)
Add 1: Viz bod 2.25. přílohy smlouvy o dílo.
Add 2: Ano, včetně požadavků viz bod 3. 5. přílohy smlouvy o dílo.
Add 3: Není podmínkou.
Add 4: Není podmínkou.

INFORMACE
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že
vysvětlení nemění zadávací podmínky a nemá tak vliv na zpracování nabídky či okruh
možných dodavatelů. Z tohoto důvodu se lhůta pro podání nabídek nemění.
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Digitálně podepsal
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