Určeno všem dodavatelům
Vyřizuje / linka:
Naše spis. značka:
Naše č.j.:

p. Kodýtková / +420 378 037 535
VZ/20/2020
114/ÚGŘ/ZKO/PMDP/2021

Plzeň 25. 1. 2021

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3
Název interní zakázky:

Servisní podpora Interního portálu

Zadavatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 25220683
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

Zadavateli interní zakázky zadávané v souladu s ust. § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, byla doručena dne 20. 1. 2021, žádost dodavatele o vysvětlení zadávací
dokumentace níže uvedeného znění. Zadavatel na základě této žádosti poskytuje níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.
Dotaz č. 1
V rámci aplikací DMS 1.0 a DMS 2.0 bych Vás poprosil o zaslání informace, na které technologii jsou tyto
aplikace vyvíjeny příklad myšleno, v jakém jazyce. C#, NetSuite, Java, PHP,…
Odpověď zadavatele:
Převážná většina kódu aplikací je napsána v technologii .NET primárně v jazyce C#, několik klíčových
komponent je napsáno z důvodu optimalizace nativně v C++.
Dotaz č. 2
Je možné nám zaslat ukázku nějakého zdrojového kódu zmíněné aplikace?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel poskytuje dodavatelům statistické informace, které mohou poskytnout základní představu o
rozsahu zdrojových kódů.
Zdrojové kódy
Komponenta
SWDFramework Layer
Database Layer*

Počet
souborů
1 217

Počet
řádků
274 771

2 427

129 590

Popis
Obsahuje aplikační logiku všech objektů
systému
Databázové procedury a
funkce,DB assembly

1/2

WebApplication Layer

370

34 881

DMS Layer

1 090

208 824

PMDP Layer

1 455

314 653

Celkem

6 559

962 719

Aplikační logika pro webové a SharePoint
aplikace, features
Aplikační logika DMS systému, workflow,
formuláře,SharePoint integrace
Specifický kód pro na míru vytvořené aplikce
klienta

*Poznámka (databázových
objektů)

Dotaz č. 3
Webové části v systému SharePoint jsou vyvíjeny v jakém jazyce, C#, VB ?
Odpověď zadavatele:
Webové části v systému SharePoint jsou napsány v jazyce C#.
Dotaz č. 4
V jakém rozsahu je plánovaná součinnost s aktuálním dodavatelem ve věci předání dokumentace a případně
dotazy vedené ze strany nového dodavatele?
Odpověď zadavatele:
Objednatel nemůže zaručit podporu a součinnost ze strany aktuálního dodavatele. Součinnost pro realizaci
předmětu plnění, tj. předání dokumentace a zdrojových kódů, bude poskytnuta ze strany samotného
objednatele. Končící smlouva se stávajícím dodavatelem neobsahuje obdobné ujednání, jak je nyní v návrhu
servisní smlouvy v čl. VII. odst. 7 uvedeno.
Dotaz č. 5
Existuje nějaká technicko/vývojová dokumentace k aplikacím DMS?
Odpověď zadavatele:
Vývojová dokumentace k aplikacím neexistuje. Částečně je zdrojový kód doplněn poznámkami.
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