DOTAZNÍK PTK
PŘÍLOHA Č. 2 VÝZVY K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍCH

Název tržních konzultací

ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PROJEKTU PRAHA 6 POMÁHÁ – POUKÁZKY PRO
OBČANY NA POMOC PODNIKATELŮM PRAHY 6

Zadavatel

Městská část Praha 6
se sídlem Praha 6, Čs. armády 23/601, PSČ 160 52
IČO 00063703

Předběžné tržní konzultace
Zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek předběžné oznámení k veřejné zakázce „Zajištění
realizace projektu Praha 6 pomáhá – poukázky pro občany na pomoc podnikatelům Prahy 6“, ve
kterém oznámil záměr vést předběžné tržní konzultace v souladu s §33 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
Dotazník k předběžné tržní konzultaci
S ohledem na popis veřejné zakázky „Zajištění realizace projektu Praha 6 pomáhá – poukázky pro
občany na pomoc podnikatelům Prahy 6“ v příloze č. 1 výzvy Vás Městská část Praha 6 vyzývá
k konzultacím formou odpovědí na níže uvedené otázky, případně k vyjádření k předmětu zakázky.
1.

Očekávaná doba spuštění systému od uzavření smlouvy (resp. potřebný čas na přípravu
systému)?

2.

Očekávané náklady na veškeré služby vyjádřené jako % z částky, která bude vyčerpaná (za
nevyužité poukázky zadavatel neočekává hrazení provize)? Je vhodné kombinovat jako odměnu
fixní částku a % sazbu?

3.

Je poskytovatel služeb v rámci propagace projektu schopen připravit vizuální identitu, připravit
web (alespoň po dobu trvání projektu), a zajistit propagaci online i offline (zejména internetová
reklama, tištěná reklama - časopis, MHD, atd.)?

4.

Je třeba připravit mobilní aplikaci pro efektivní fungování projektu?

5.

Jak je možné zapojit v co možná největší míře seniory do projektu?

6.

Je ze strany poskytovatele služeb možné zajistit napojení na základní registry pro ověření identity
příjemcům podpory?

7.

Je nutné hradit odměnu zálohově, resp. je možné využít financování služeb poskytovatele až na
základě uplatněných poukazů?

8.

Je vhodné zavádět spoluúčast občanů (např. stanovením minimální finanční částky, kterou se
bude podílet na uplatněné podpoře)a je poskytovatel schopen tuto spoluúčast ověřovat? Jaký
je dle Vašeho názoru možný dopad spoluúčasti na efektivitu projektu?

9.

Jaké zabezpečení poukázek (proti zneužití atd.) je poskytovatel schopen zajisti a jaké
zabezpečení je vhodné?

10.

Jaké je vhodné, resp. obvyklé nastavení odpovědnosti za chyby a podvody, schvalování žádostí
občanů a žádostí firem, schvalování žádostí o proplacení atd. v realizace projektu?

11.

Jsou poskytovatelé schopni předložit obdobné referenční projekty (pro posouzení uživatelské
vstřícnosti a jednoduchosti)?

12.

Je vhodné/nutné, aby poskytovatel v případě, že bude připravovat web, dodával obsah (texty,
obrázky) pro systém?

13.

Jaké jsou obvyklé/vhodné garance provozu systému, resp. webu a aplikace, jaká je obvyklá
dostupnost, kterou je poskytovatel služeb schopen garantovat (předpokládáme, že systém bude
po otevření pod silným náporem), resp. jaké je obvyklé nastavení smluvních pokut za
nedostupnost systému, webu, resp. aplikací?

S pozdravem

Městská část Praha 6

