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Město Čelákovice

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice

t: +420 326 929 111, e: mu@celakovice.cz, ID DS: fn6bxia, www.celakovice.cz

Určeno všem dodavatelům, kteří si požádali o poskytnutí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky

Pořadové č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky: Vytvoření nových webových stránek města Čelákovice

Evidenční číslo VZ: S 03 / 2013 / OTAJ / Chr

Zadavatel

Název: Město Čelákovice

IČ : 00 240 117

Adresa sídla: Nám.5.května č.p. 1, 250 88 Čelákovice

Osoba oprávněná za 
zadavatele jednat: 

Ing. Josef Pátek, starosta města

Odpovědná osoba: Jan Baran, tajemník

Kontaktní osoba: Martin Chramosta

Telefon, fax: Tel: 326 929 144

E-mail: martin.chramosta@celakovice.cz

Dotaz č. 7

Příloha č.2 – Kalkulační list – Nejsme srozuměni s tím, co přesně máme vyplňovat. Nevíme, co znamená 1. a 2. 
kolo hodnocení. Zde máme my vyplňovat nějakou součtovou hodnotu? Z důvodu formátu tabulky v pdf nejsme 
schopni odhadnout vzorce v buňkách. Zašlete nám prosím buď tabulku ve formátu XLS, pokud jsou v ní 
definovány vzorce, nebo nám prosím napište, co přesně zde vyplnit.

Odpověď č. 7

V příloze posíláme Kalkulační list ve formátu *.XLS. 

Pole 2. kolo je písařská chyba, prosím nevyplňujte. Nebude k němu přihlíženo.

Dotaz č. 8

S kalkulací souvisí i druhý dotaz. Ve Vaší dokumentaci stojí: ...podmínky pro poskytnutí redakčního systému 
organizacím zřízeným městem (celkem se jedná o 5 - 6 organizací) – cena takto poskytnutého redakčního 
systému nesmí převýšit 10 % odpovídající nabídkové ceny uchazeče. Náš dotaz spočívá v tom, zda máme takto 
nacenit 1 prezentaci pro jednu organizaci (prostřednictvím kalkulačního listu), nebo je nutné vejít se do 10 % pro 
všech 5 - 6 organizací?

Odpověď č. 8

Jedná se o nacenění jedné organizace.

Dotaz č. 9

Při nasazení redakčního systému na domény 3. řádu požadujete stejné rozložení jako u hlavního webu a změní 

se jen grafika? A prezentace jako takové budeme nazasovat my, coby dodavatel?

Odpověď č. 9

U nasazení domény 3. řádu předpokládáme stejné či podobné rozložení, nicméně je požadováno po RS, aby 

bylo možné s jednotlivými prvky pohybovat. Prezentaci, v případě, že bude mít organizace zájem, si zajistí sami.
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Město Čelákovice

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice

t: +420 326 929 111, e: mu@celakovice.cz, ID DS: fn6bxia, www.celakovice.cz

Dotaz č. 10

Požadujete zajistit možnost přístupu, popř. vkládání obsahu pro registrované uživatele. Zde prosíme o příklad

případu užití.

Odpověď č. 10

Jedná se v podstatě o princip FTP. Aby pracovní skupiny (zastupitelé města, radní města, apod.) mohli na 

zabezpečené neveřejné úložiště nahrávat podklady a pracovní dokumenty.

V Čelákovicích, dne 31. 1. 2013 

Martin Chramosta

kontaktní osoba veřejné zakázky
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