DODATEČNÉ INFORMACE č. 9 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČ:

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

V Praze dne 26.9.2012

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. 9

Dotaz č.33:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 2, katalogový list ID: DATA_VPN _001.03, parametr SEC-2
Zadavatel uvádí:
„službu může poskytovat pouze poskytovatel s prověrkou NBÚ "Důvěrné“
Dotaz:
Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění, s jakým typem utajovaných informací budou
poskytovatelé ve spojitosti s požadovanou službou přicházet do styku. Uchazeč o toto
upřesnění žádá, jelikož potřebuje určit, zdali je současná prověrka NBÚ dostačující, nebo je
potřeba ji rozšířit na další fukce a zaměstnance.

Odpověď:
Zadavatel bude s jednotlivými koncovými uživateli konzultovat jejich požadavky a revidovat
jejich relevanci. Parametr služby SEC-2 tedy bude používán pouze v odůvodněných
případech.

1/4

Uchazeči budou při využití této varianty služby zajišťovat zabezpečený přenos dat, která
podléhají uvedenému stupni utajení. Uchazeč tedy bude zajišťovat zabezpečení přenosů
v celém, jím poskytovaném řešení.

Dotaz č.34:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 2, katalogový list ID: DATA_VPN _001.03, parametr SEC-2
Zadavatel uvádí:
„službu může poskytovat pouze poskytovatel s certifikací dle ISO 27 000“
Dotaz:
V případě, že je certifikace uchazeče na ISO 27 000 v době podání předběžné nabídky ve
fázi přípravy a samotná certifikace proběhne v době po předpokládaném zahájení
poskytování služeb KIVS, bude předběžná nabídka uchazeče v části 1 akceptována
(splňuje-li uchazeč všechny ostatní požadavky)? A pokud bude akceptována, může se
uchazeč do doby, než získá certifikaci ISO 27 000, účastnit dílčích veřejných zakázek, které
požadavek na parametr SEC-2 nebudou obsahovat?
Odpověď:
Poskytovatel musí být certifikován na ISO 27 000 nejpozději dnem zahájení poskytování
služeb.

Dotaz č.35:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogový list ID: HLAS_HTS_004.02, parametry ČP-3DR-10, ČP-3DR-100,
ČP-3DR-1000
Zadavatel uvádí:
„Linka s 3‐drátovou provolbou „
Dotaz:
V případě služby HTS nabízí parametr Linka s 3-drátovou provolbou pouze Telefonica-O2 a
nenabízí jej v rámci své velkoobchodní nabídky. V případě, že by neposkytnutím tohoto
parametru zadavatel zdůvodnil odmítnutí předběžné nabídky nebo nabídky na dílčí veřejnou
zakázku, šlo by o diskriminační podmínku v rámci výběrového řízení.
Uchazeč žádá zadavatele o vyjádření, zdali neposkytnutí uvedeného parametry u služby
HTS může být důvodem pro odmítnutí předběžné nabídky nebo odmítnutí nabídky na dílčí
veřejnou zakázku.
Odpověď:
Nenabídne-li uchazeč uvedenou variantu služby, nebude jeho předběžná nabídka zařazena
do DNS. Nicméně bude záležet na samotném zadávání poptávky v poptávkovém listu
každého konkrétního pověřujícího zadavatele při výzvě k podání nabídky na veřejnou
zakázku v DNS. Uchazeč, který nebude technicky schopen zajistit některou z variant služeb,
nemůže podávat nabídky na služby / skupiny služeb, které budou požadovat zajištění
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uchazečem nenabízeného řešení. Tato situace však nemusí nastat a bude záležet na
konkrétní podobě veřejné zakázky zadávané v DNS.
Dotaz č.36:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogový list ID: DATA_AL _009.02
Dotaz:
Službu Propojení dvou lokalit koncového uživatele prostřednictvím nestrukturovaných
analogových okruhů nabízí pouze Telefonica-O2 a nenabízí ji v rámci své velkoobchodní
nabídky. V případě, že by neposkytnutím této služby zadavatel zdůvodnil odmítnutí
předběžné nabídky nebo nabídky na dílčí veřejnou zakázku, šlo by o diskriminační podmínku
v rámci výběrového řízení.
Uchazeč žádá zadavatele o vyjádření, zdali neposkytnutí uvedené služby může být důvodem
pro odmítnutí předběžné nabídky nebo odmítnutí nabídky na dílčí veřejnou zakázku.
Odpověď:
Neposkytnutí uvedené služby v případě požadavku Zadavatele může být pouze důvodem
pro odmítnutí nabídky na dílčí veřejnou zakázku. V ostatním zadavatel odkazuje na odpověď
na dotaz č. 35.

Dotaz č.37:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogový list ID: INFRASTRUKTURA_DC _001.02, Doplňkové služby, služba
Remote hands
Dotaz:
Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění maximální možné doby od přijetí požadavku
poskytovatelem po počátek realizace požadovaného úkonu v rámci služby Remote hands.
Odpověď:
Požadovaná maximální rekční doba jsou 2 hodiny od nahlášení požadavku, která je obvyklá
v dané oblasti poskytování služeb.

Dotaz č.38:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogový list ID INFRASTRUKTURA_WH _002.02, parametry WIN‐PRO TS7,
LIN‐PRO TS8
Zadavatel uvádí:
„možnost využití WAP“
Dotaz
Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění tohoto požadavku, zdali jde pouze o požadavek na
přístup k WAPovým službám či o podporu programování aplikací pro WAP.
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Odpověď:
Jedná se pouze o požadavek na přístup k WAP službám. Realizace aplikací pro WAP není
součástí poptávky. Takto je patrné ze zadávací dokumentace.

Dotaz č.39:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace, sekce č. IV. PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO 1. části DNS a sekce
č. V PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO 2. části DNS
Zadavatel uvádí:
„Do 1. části DNS bude zařazen každý Dodavatel, který podal předběžnou nabídku pro 1.
část DNS, tj. splnil všechny podmínky stanovené Centrálním zadavatelem pro zařazení do 1.
části DNS, tedy v rámci své předběžné nabídky prokázal požadovanou kvalifikaci pro 1. část
DNS a předložil čestné prohlášení ve vztahu k části 1. DNS dle přílohy č. 6 této Zadávací
dokumentace DNS.“
Dále zadavatel uvádí:
„Do 2. části DNS bude zařazen každý Dodavatel, který podal předběžnou nabídku pro 2.
část DNS, v rámci níž prokázal požadovanou kvalifikaci pro 2. část DNS a předložil čestné
prohlášení ve vztahu k části 2. DNS dle přílohy č. 6 této Zadávací dokumentace DNS.“
Dotaz:
Uchazeč žádá zadavatele o potvrzení, zda součástí předběžné nabídky není požadován
popis služeb, které uchazeč nabízí ve vztahu k službám požadovaných v Příloze č. 2 a
Příloze č. 4
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje, že součástí předběžné nabídky není požadován popis nabízených
služeb uchazečem.

S pozdravem

JUDr. Tomáš Panáček
zástupce organizátora veřejné zakázky
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