DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČ:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34
00007064

V Praze dne 6.9.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje tyto
následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce
na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona, s názvem:

„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“

Znění dodatečné informace č. 3

Dotaz č.5:
Zadavatel stanovil v čl. VI.4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „ZD“)
technické kvalifikační předpoklady pro zařazení do DNS s možností podávat nabídky v rámci
1. části DNS. Za významnou službu v rámci části č. 1 DNS přitom zadavatel považuje
„službu, jejímž/jejichž předmětem bylo poskytování Služeb KIVS […]”.
Dodavatel žádá o upřesnění, resp. potvrzení, zda se za výše uvedenou významnou
službu považuje i služba poskytovaná v rámci přechodného období KIVS (tzn. v
období od března 2012 do března 2013), která bude splňovat ostatní parametry
stanovené v čl. VI.4 ZD.

Odpověď:
Zadavatel uvádí, že za významnou službu se považuje služba definovaná v zadávací
dokumentaci s tím, že k prokázání kvalifikace je rozhodný den podání předběžné nabídky
dodavatele. Tedy lze za předpokladu dodržení podmínek zadávací dokumentace prokázat
rovněž realizaci významné služby do termínu podání předběžné nabídky, přičemž se může
jednat o službu poskytovanou v rámci tzv. přechodného období, resp jeho části do doby
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podání předběžné nabídky. Ostatní parametry takové významné služby však také musí
splňovat požadavky stanovené zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídek..

Dotaz č.6:
V části „Definice, zkratky a pojmy“ ZD zadavatel definuje tzv. Poptávkový list, který
představuje „detailní specifikaci poptávaných Služeb KIVS jednotlivými Pověřujícími
zadavateli či Centrálním zadavatelem, jejich kódy, množství, místo a dobu jejich poskytování,
určený pro podání nabídky v rámci dílčí veřejné zakázky v DNS“.
Dodavatel žádá o zpřístupnění výše uvedených poptávkových listů, které má zadavatel
již k dispozici, a dále o zpřístupnění dalších poptávkových listů, jakmile se tyto do
dispozice zadavatele dostanou. Důvodem této žádosti je vytvoření dostatečného
časového prostoru pro přípravu nabídky a prověření jednotlivých lokalit.

Odpověď:
Zadavatel si je vědom časové náročnosti při přípravě nabídek, a taktéž potřeby zejména
nových potenciálních dodavatelů seznámit se s jednotlivými lokalitami. Závazné podmínky
poskytování konkrétních služeb pro konkrétní pověřující zadavatele budou součástí
Poptávkových listů uvedených ve výzvách k podání nabídek adresovaných zařazeným
dodavatelům tj. dodavatelům, kteří budou zařazeni do dynamického nákupního systému.
Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním
systému bude dostatečně a přiměřeně dlouhá s ohledem na rozsah zadavatelem
poptávaných služeb a na to, aby byl dodavatele schopen připravit svou nabídku.

Dotaz č.7:
Zadavatel v čl. VIII. 1 ZD požaduje podepsání předběžné nabídky uznávaným elektronickým
podpisem.
Dodavatel žádá o upřesnění, zda uznávaný elektronický podpis je nutno připojit ke
každému jednotlivému dokumentu předběžné nabídky zvlášť (např. ke každému
čestnému prohlášení, apod.), nebo zda je třeba uznávaného elektronického podpisu
pouze na úrovni celé předběžné nabídky.
Odpověď:
Zadavatel tímto sděluje, že uznávaným elektronickým podpisem má být opatřena pouze
datová zpráva, jejímž prostřednictvím uchazeč zašle kompletní předběžnou nabídku
prostřednictvím elektronického nástroje pro příjem nabídek, který je uvedený v zadávací
dokumentaci. Zadavatel tedy nepožaduje, aby byl uznávaný elektronický podpis připojen ke
každému jednotlivému dokumentu.

Dotaz č.8
Dodavatel dále žádá o zveřejnění aktuálního harmonogramu DNS, v němž budou
uvedeny konkrétní časové lhůty pro realizaci služeb, a to zejm. termín předložení
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cenových nabídek, výběru nejvhodnější nabídky prostřednictvím eAukce, zveřejnění
nejvhodnější nabídky a termín realizace služeb samotných.
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že harmonogram není součástí zadávacích podmínek. Nicméně i přesto
zadavatel zveřejnil orientační časový harmonogram,a to na webových stránkách
www.mvcr.cz, v sekci eGovernment / Komunikační infrastruktura veřejné správy a centrální
místo služeb KIVS/CMS / Zápisy z CMS Fora. Zde však uvádíme aktualizované termíny
s ohledem na termín zveřejnění veřejné zakázky na ISVZ US:
Popis činností

Termín

Provede

Odeslání předběžného oznámení na ISVZ US

5.6.2012

MV

Podpis Dohod o centralizovaném zadávání

20.6.2012

MV

Finální Katalogové listy na www.mvcr.cz

20.6.2012

MV

Rozeslání Poptávkových listů (formulářů) na 29.6.2012
jednotlivé organizace
Zaslání vyplněných Poptávkových listů zpět na 16.7.2012
MV

MV

Zahájení VZ na zavedení DNS
Zahájení VZ na předměty služeb dle jednotlivých
poptávkových listů

31.7.2012

MV

Zavedení DNS

15.10.2012

MV

Odeslání Výzvy k podání nabídek všem zařazeným
dodavatelům ke konkrétním VZ
dle poptávkových listů
Lhůta pro podání nabídek

16.11.2012

MV

6.12.2012

dodavatelé

První aukční kolo

11.12.2012

MV

Podpis smluv na poskytování služeb KIVS

9.1.2013

MV

Přistoupení k uzavřeným smlouvám

do 18.1.2013

pověřující
zadavatelé

Zahájení poskytování služeb KIVS

od 28.3.2013

dodavatelé

pověřující
zadavatelé

Zadavatel však upozorňuje, že s ohledem na nemožnost předem jednoznačně určit přesný
termín předložení nabídek (v rámci zavádění dynamického nákupního systému mohou
nastat prodlevy s hodnocením tzv. předběžných nabídek), je tento harmonogram pouze
orientační. Veškeré lhůty a termíny již ke konkrétním veřejným zakázkám zadávaným
v dynamickém nákupním systému budou uvedeny ve výzvách k podání nabídek, které budou
zaslány dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému, resp. zařazeným do
jeho části,
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Dotaz č.9:
Dodavatel dále žádá o informaci, jakým způsobem budou realizovány jednotlivé
soutěže v rámci celého DNS. tj. o konkrétní popis, jakým způsobem budou jednotlivé
eAukce vyhlašovány (zda se bude soutěžit v tzv. balíčkách, na teritoriálním základě,
příp. jaký jiný způsob zadavatel zvolí), a dále jakým způsobem budou následně
uzavírány smlouvy s dodavateli (zejm. při pluralitě subjektů na straně zadavatele).
Dodavatel žádá, aby součástí poskytnuté informace bylo i upřesnění způsobu
uplatnění opčního práva (zejm. při pluralitě subjektů na straně zadavatele).

Odpověď:
Zadavatel bude veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému vypisovat vždy
pro konkrétní poptávku pověřujícího zadavatele specifikovanou v Poptávkovém listu
pověřujícího zadavatele. Zadavatel tak zvyšuje konkurenční prostředí, kdy pro některé druhy
služeb je možné využití širšího spektra technologií i dodavatelů. Takto definovaná poptávka
může být rozdělena i do menších celků (částí), pokud to bude s ohledem na celkový počet
služeb účelné. Zadavatel tím tedy respektuje termíny nutné ke zprovoznění služby a možné
geografické a případné logické vazby mezi jednotlivými službami v rámci „balíčku“.
Co se týká opčního práva, zadavatel uvádí, že opční právo bude příslušet každému
jednotlivému subjektu na straně zadavatele, tedy i v případě plurality subjektů na straně
zadavatele v rámci jedné smlouvy. Konkrétní podmínky možnosti využití opčního práva
stanoví smlouva.

S pozdravem

Ing. Roman Pokorný
zástupce organizátora veřejné zakázky
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