Pořízení nových webových stránek lekarnici.cz
Zápis z technického briefu ze dne 14. 7. 2022 (11:00 – 12:25)

Technický brief probíhal online v prostředí platformy ZOOM. V průběhu byly zodpovězeny
dotazy pokládané především k příloze č. 3 – technická část zadání. V zápise jsou uvedeny
odpovědi na dotazy položené písemně a na otázky, které nebyly přesně zodpovězeny
v průběhu online technického briefu.
Písemné otázky.
1. Předně bychom rádi upozornili, že v zadávací dokumentaci uvedený způsob hodnocení je
zcela v rozporu se zásadou transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace. Prosíme proto o zvážení upřesnění způsobu hodnocení nabídek.
Toto výběrové řízení není zadávacím postupem a řízením dle ZZVZ tedy na základě zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnotící kritéria
jsou uvedena v bodě 6.2. zadávací dokumentace.

2. Dále si dovolujeme upozornit na ne zcela jednoznačně srozumitelnou tabulku Položkového
rozpočtu, uvedenou jak v Krycím listě, tak v návrhu smlouvy. Není zcela jednoznačné, které
řádky mají být sečteny do "Ceny celkem". Dá se předpokládat, že "Cena celkem" má být
součtem pouze řádků "Cena plnění za část A" + "Cena za 36 měsíců dle části B" + "Cena za 500
hodin za rozvojové činnosti dle části C", zadávací dokumentace to však nikde neupřesňuje.
Celková cena plnění je rovna součtu ceny za vývoj + cena za 36 měsíců podpory + cena za 500
hodin za rozvojové činnosti. Jednotkové ceny jsou v tabulce pro upřesnění, aby bylo jasné kolik
se bude účtovat za člověkohodinu v případě dalšího rozvoje webu.

3. Zadavatel zmiňuje, že součástí plnění je i tvorba nového obsahu. Prosíme o specifikaci a
rozsah tvorby nového obsahu např. počet normo-stran.
V rámci výběrového řízení jde pouze o tvorbu nového obsahu některých webových stránek jako
např. O ČLnK, Kontakty apod., které chceme předělat do nové podoby. Vlastní náplň webu,
tvorba článků již bude na ČLnK.

4. V bodě 6.1 je popsán bod „vkládání Časopisu českých lékárníků ve formátu pdf. Podpora
následného hledání s možností navigace na konkrétní článek (z výsledků vyhledávání)“. Je

možné tento bod realizovat pomocí zobrazení ve výsledcích vyhledávání dané části textu,
která bude vytažena z PDF a uložena do db, a po kliknutí stáhnout daný dokument PDF?
Požadavek je, aby v rámci časopisu bylo možné vyhledávat text a najít příslušný článek. Způsob,
jak to bude vyřešeno je na Žadateli. V dotazu popsaný způsob je jednou z možností.

5. V bodě 6.1.1 a 6.1.2 Zadavatel popisuje specifické chování redakčního systému (vytváření
šablon s určením neměnných oblastí, popis sekce Otázky a odpovědi…), které není z našeho
pohledu obvyklé nebo uživatelsky přívětivé. Jedná se například o zpracování přijaté otázky v
sekci Otázky a odpovědi. Skutečnost, že Redaktor otázku bude zpracovávat, že přesune
všechny informace do článku a to ručně, místo tohoto, aby korektura otázky, vložení odpovědi,
dalších informací a proces zveřejnění byl řešen v detailu dané otázky v modulu otázek a
odpovědí, je z našeho pohledu uživatelsky náročné. Prosíme Zadavatele, pokud při popisu
Technické části vychází z nějakého již vytvořeného redakčního systému s uvedeným chováním,
o jeho uvedení nebo o možnost navrhnout jiné řešení.
Proces pokládání a otázek a zveřejnění odpovědí je následující. Člen Komory vyplní webový
formulář a vloží otázku. O otázce přijde notifikace tomu, kdo má dané téma na starosti. Vytvoří
odpověď a poté ji společně s otázkou zveřejní. Z žádného již vytvořeného redakčního systému
nevycházíme.

6. V bodě 6.2 Zadavatel uvádí, že články bude možné tvořit minimálně s uvedenými
možnostmi. Zadavatel zmiňuje perexovou fotografii, přiřazení fotografie a následně ještě
vkládání obrázků. Prosíme o vysvětlení rozdílů mezi zmíněnými druhy fotografií/obrázků.
3 druhy fotografií - perexové (náhledové) např. v seznamu článků, foto na začátku článku a
fotografie v článku (vložené). Perexová se může generovat automaticky z vložené fotografie.

7. "2 Požadavky Zadavatele na řešení (strana 3): Vzhledem k tomu, že mnoho kategorií a
stránek zůstane obsahově shodných se současným webem, je požadováno zachování
původních adres, případně jiné řešení , které zachová vzájemné provázání článků a příloh
hypertextovými odkazy . " Je přípustné přesměrování všech původních URL na nové? Nezbytné
kvůli .aspx, web nezaložíme na ASP, takže stránky nebudou mít tuto příponu. Je někde na
webu k dispozici mapa / seznam všech stránek webu? Ideálně pro nepřihlášené i přihlášené.
Jde především o vnitřní provázanost odkazů v současných článcích (např. na starší článek
apod.),odkazů na přílohy apod.
Přesměrování původních URL na nové je možné.

8. Je možné poskytnout přístup do členské sekce webu, administrace webu a ke zdrojovým
kódům a databázi? Přístup ke zdrojovému kódu by mohl usnadnit napojení na API (např.
vyhledávání lékáren a lékárníků) Přístup do databáze by mohl být vhodný pro automatizovaný
import původního obsahu do nového webu.
API jsou poskytnutelné.
Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) bude umožněn přístup do databáze pro import
původního obsahu webu.

9. "4.1.2 Struktura webu formou návrhu wireframů: Návrh v základních rozlišeních pro
počítač, tablet a mobilní telefon, kompletní řešení responzivity"
Je tímto myšlen i responsivní wireframe? Obvykle děláme wireframe / prototyp v plné velikosti
a zmenšujeme až v kódu. V případě, že jsou požadovány i mobilní wireframy, doporučujeme
kvůli úspoře času / financí např. jen 2 - 3 typové stránky. Totéž platí pro návrh grafiky webu
níže (bod 5.1). Doporučujeme v responsivních velikostech pouze některé typové stránky a
zbytek řešit až při kódování designu.
Wireframy (ukázky) nemusí být responzivní, chceme vidět návrh stránky, tak jak bude vypadat
v notebooku, v mobilu ve formě statických obrázků.

10. Dokument "Zadávací dokumentace web CLnK.pdf", bod 6.2 Dílčí hodnotící kritéria a
způsob hodnocení nabídek, část Hodnotící kritérium č. 2: Bere Zadavatel na vědomí, že v rámci
nabídky do VŘ vzniknou ukázky (hlavní stránka webu, seznam článků, článek) bez hlubší
analýzy? Nebudou tedy nutně reagovat na všechna zjištění, která odhalí až analýza. Výsledný
web tedy může být poměrně odlišný od návrhů pro nabídku.
Ano, v rámci nabídky vzniknou ukázky bez hlubší analýzy. Předpokládáme, že návrhy budou
vycházet ze znalostí redakčního systému, který bude pro web chtít použít.

Doplněné odpovědi na otázky položené v rámci online briefu.
11. Budou jedny nebo dvoje přihlašovací údaje pro jednu osobu pokud bude členem a zároveň
bude mít právo k přihlašování do redakčního systému?
Pro přihlašování jedné osoby na web budou jiné přihlašovací údaje než pro přihlašování do
redakčního systému. Zároveň upozorňujeme, že do redakčního systému budou mít přístup i
nečlenové ČLnK, např. pracovnice sekretariátu. Dvoufázové ověření bude do redakčního
systému.

12. Jaký redakční systém používá současný web?
Jde o systém Kentico s poslední aktualizací před cca 5 lety.

Zapsal : Martin Kopecký, ČLnK

