DODATEČNÉ INFORMACE č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČ:

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

V Praze dne 7.9.2012

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. 4

Dotaz č.10:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 2, katalogový list ID: DATA_INTERNET‐SYM‐CMS _003.03
Zadavatel uvádí:
„Operátor zajišťuje pouze transportní část řešení z lokality koncového uživatele do
Interconnectu CMS“
Dále v tomto listu zadavatel požaduje:
„Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu“
Dotaz:
Uchazeč žádá zadavatele o ujasnění, zdali je požadováno připojení koncového uživatele do
Interconnectu CMS, nebo připojení koncového uživatele k internetu.

Odpověď:
Zadavatel tímto upřesňuje svůj požadavek na připojení koncového uživatele do
Interconnectu CMS.
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Dotaz č.11:
Uchazeč žádá zadavatele o definici technických a provozních podmínek připojení k
Interconnectu CMS.
Odpověď:
Definice technických a provozních podmínek připojení k Interconnectu CMS je součástí
Zadávací dokumentace – Přílohy č. 4: Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS

Dotaz č.12:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogový list ID: DATA_INTERNET‐ASYM _004.02
Zadavatel uvádí:
„Maximální doba zřízení služby 20 pracovních dní“
Dotaz:
Maximální požadovaná doba zřízení služby 20 pracovních dní neodpovídá velkoobchodní
nabídce Telefonica- O2 pro ADSL a tím považujeme tuto podmínku za diskriminační.
Uchazeč žádá zadavatele o vyjádření, jak bude řešena tato problematika.
Odpověď:
Zadavatel zvážil připomínku uchazeče a pro službu DATA_INTERNET-ASYM_004 (verze
02) upraví požadovanou maximální dobu zřízení služby následujícím způsobem:
„Maximální doba zřízení služby 20 pracovních dní - v případě realizace nad stávající HTS
nebo ISDN2 službou“
„Maximální doba zřízení služby 30 pracovních dní - v přápadě realizace na neaktivním
vedení“
Zadavatel dále uvádí, že velkoobchodní nabídka inkumbentního poskytovatele pro neaktivní
vedení nestanovuje dobu garantovanou, ale pouze orientační dobu zřízení. Zadavatel, ve
snaze podpořit soutěžní mechanismy, zavedl alternativní dobu zřízení služby pro neaktivní
vedení. Tuto dobu musí uchazeč garantovat a v případě jejího překročení mohou být využity
postupy dle smluvní dokumentace. Včasné nedodání služby ze strany subdodavatele
nezakládá uchazeči právo na prodloužení doby realizace.

Dotaz č.13:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogové listy ID: HLAS_ISDN2_003.02, HLAS_ISDN30_001.02,
HLAS_PCM_002.02,
HLAS_HTS_004.02, HLAS_IPTrunk_001.01
Zadavatel uvádí:
„Maximální doba zřízení služby 20 pracovních dní“
Dotaz:
V případě portace rozsahu od původního poskytovatele není možné garantovat maximální
požadovanou dobu zřízení služby 20 dní, jelikož je nutná součinnost původního
poskytovatele služby. Uchazeč žádá zadavatele o uvedení maximální doby zřízení v případě
portace rozsahu mezi poskytovateli.
Odpověď:
Portace služby má ze strany ČTÚ aktuálně nastaven maximální čas na dobu 10 dní. Doba
zřízení 20 pracovních dní znamená, že reálná doba v kalendářních dnech je přibližně 28 dní.
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Zadavateli tedy není zřejmý požadavek uchazeče neboť dle uvedených termínů má uchazeč
dostatek času na realizaci i v případě potřeby portace číselného rozsahu.
Zadavatel dále uvádí, že ve stávajícím harmonogramu je na realizace služeb plánováno více
času.

Dotaz č.14:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogové listy ID: HLAS_ISDN2‐HOV_001.02, HLAS_ISDN30‐HOV_001.02,
HLAS_PCMHOV_001.02, HLAS_HTS‐HOV_001.02
U Tarifu MERKUR TAR1 je uveden koeficient 1 a u ostatních tarifů, žádný koeficient uveden
není. Dále v následující tabulce s je v posledním sloupci zadavatel uvádí: „Cena za volání
pro tarifikaci MERKUR “
Dotaz:
Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění, co je smyslem koeficientu v první tabulce a zdali je
požadována cena pouze pro tarif MERKUR nebo i pro ostatní tarify?
Odpověď:
Koeficient "1" u tarifu Merkur značí, že ceny, které budou uchazeči vyplněny v následující
tabulce pro jednotlivé směry volání jsou definovány pro tarifikaci Merkur. Koeficienty pro
ostatní typy tarifikací vyplní uchazeči. Každý koeficient udává násobek ceny daného tarifu ve
vztahu k tarifu Merkur. Například:
Uchazeč chce nabídnout následující minutové sazby pro tarif Merkur:
- místní: 0,6 CZK/min.
- meziměstská: 0,6 CZK/min.
- neveřejné negeo. sítě: 0,6 CZK/min.
- mobilní sítě ČR: 1,8 CZK/min.
- vytáčené připojení k internetu: 0,6 CZK/min.
- hlasová VPN zákazníka: 0,2 CZK/min.
Uchazeč tyto ceny vyplní do tabulky k jednotlivým směrům volání.
Hodlá-li uchazeč nabídnout pro tarifikaci Venuše (120+1) ceny o 15% vyšší než pro tarifikaci
Merkur (120+60), vyplní do odpovídající buňky tarifu Venuše koeficient 1,15.

Dotaz č.15:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogový list ID: HLAS_HTS_004.02,
Dotaz:
Je pro zadavatele akceptovatelné řešení požadované služby fyzického připojení lokality
koncového uživatele do prostředí veřejné telefonní sítě prostřednictvím linky HTS formou
služby Hlas přes ADSL a telefonních přístrojů, které splňují požadované parametry ATP0,
ATP1 a ATP2?

Odpověď:
Požadavkem Zadavatele je zajistit koncovým uživatelům služby HTS. Technologie, použitá v
síti uchazeče není pro Zadavatele podstatná, splní-li uchazeč všechny požadavky na daný
typ služby. Zadavatel však upozorňuje Uchazeče, že jím nabízená služba musí splnit
všechny funkcionality služby HTS, tedy i možnost realizovat faxová či modemová spojení
standardními protokoly a případně též využití HTS pro napojení na PCO. Využije-li uchazeč
jakékoli varianty VoIP, musí být schopen doložit bezproblémové fungování uvedených
spojení.
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Zadavatel dále uvádí, že v případě služby HLAS_HTS_004 (verze 02) musí uchazeč zajistit
komplexní službu, včetně zajištění přístupového vedení. Uchazeč tedy není oprávněn
požadovat od koncového uživatele jinou službu HTS či ISDN2, kterou by využil k realizaci
služby "HTS over ADSL".

S pozdravem

Ing. Roman Pokorný
zástupce organizátora veřejné zakázky
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