DODATEČNÉ INFORMACE č. 11 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČ:

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

V Praze dne 11.10.2012

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. 11

Dotaz č. 41:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogový list ID: INFRASTRUKTURA_WH _002.02, parametry TS7 a TS8
Zadavatel uvádí:
„možnost využití WAP
Dotaz:
Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění, k čemu bude WAP používán. Dále žádáme o
upřesnění, zdali je požadováno použití protokolu WAP (Wireless Application Protocol), což je
již zastaralý a dnes téměř nepoužívaný standard, nebo jde o požadavek o přístup
prostřednictvím mobilního telefonu (např. smartphonu) s možností použití modernějších
standardů (např. HTML5).
Odpověď:
Využití WAP bude vázáno na potřeby konkrétního koncového uživatele, z čehož vyplývá, že
Zadavatel není schopen postihnout všechny možné aplikace. Protokol WAP je podporován i
staršími telefonními přístroji a v některých případech může být požadováno jeho nasazení,
proto je v požadavku explicitně uveden uchazečem zmiňovaný protokol.
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Dotaz č. 42:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 3, katalogové listy ID: DATA_INTERNET‐ SYM _003.03 a
DATA_INTERNET‐ ASYM _004.02, parametry SEC3, SEC4 a SEC5.
Zadavatel uvádí:
„součástí poskytované služby jsou pravidelné měsíční reporty“
Dotaz:
Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění požadovaného obsahu těchto pravidelných měsíčních
reportů.
Odpověď:
Požadovány jsou přehledové reporty z fungování firewallu, respektive nastavených pravidel,
které musí zobrazovat minimálně například:





Seznamy nejčastěji komunikujících aplikací
Počty blokovaných komunikací pro jednotlivé typy aplikací pro jednotlivé IP
adresy v lokální síti
Počty útoků z veřejného internetu a cílové IP adresy útoků
Seznam aplikací, generujících největší objem provozu apod.

Účelem poskytování reportů je získání přehledu o provozu na poskytované konektivitní
službě.

Dotaz č. 43:
V odpovědi na dodatečné informace č. 3 ze dne 6. 9. 2012, konkrétně v odpovědi na dotaz č.
6, zadavatel uvádí, že si je vědom časové náročnosti při přípravě nabídek, a taktéž potřeby
zejména nových potencionálních dodavatelů seznámit se s jednotlivými lokalitami. Dále
zadavatel uvádí, že 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 dodavatel schopen připravit svou nabídku.
Dodavatel žádá o konkretizaci výše uvedené lhůty pro podání nabídek, a to ve smyslu
časového upřesnění doby, která bude poskytnuta dodavatelům pro našetření
jednotlivých lokalit od okamžiku zveřejnění konkrétní poptávky v rámci DNS. Dále
dodavatel žádá o konkretizaci lhůty pro zavedení jednotlivých služeb, v rámci které
bude muset dodavatel realizovat služby dle konkrétních poptávkových listů, a to
v návaznosti na formulaci ve smlouvě „SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS –
CMS“, bod. 5.5 Doba zavedení služby.
Navrhujeme, aby zadavatel stanovil nejméně 30 denní lhůtu, v rámci které budou moci
dodavatelé našetřit příslušné lokality, a dále nejméně 60 denní lhůtu pro samotnou
realizaci dané zakázky, speciálně ve službách Asymetrický internet, IP MPLS VPN,
Symetrický internet.
Odpověď:
Zadavatel nestanoví pevně lhůty pro provedení průzkumů ani pro provedení realizací.
Zadavatel bude v průběhu trvání DNS zadávat variabilně dle potřeb zadavatele počty různě
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velkých soutěží a při soutěžích, které budou zahrnovat jednotky služeb, by uvedené lhůty
byly zbytečně naddimenzované. Zadavatel opětovně ubezpečuje uchazeče, že v rámci
prvního kola soutěží poskytne maximální možný čas pro zpracování nabídek i pro následnou
realizaci. Délka lhůty pro podání nabídek v DNS je zákonem stanovena na min. 7 dnů,
nicméně zadavatel stanoví lhůtu delší, která bude uvedena v samotné výzvě k podání
nabídek. Předpoklad délky lhůty pro podání nabídek je min. 20 dnů, při zohlednění rozsahu
poptávaných služeb. Pakliže se dodavatel dotazoval na délku realizace dané zakázky, tak ta
bude realizována, resp. plnění veřejné zakázky bude realizováno, na dobu uvedenou ve
smlouvu uzavřené s vybraným dodavatelem. Termín zahájení poskytování služeb tj. termín
ke zřízení služby, je stanoven v příslušných katalogových listech ve vazbě k jednotlivým
službám.

Dotaz č. 44:
V odpovědi na dodatečné informace č. 3 ze dne 6.9.2012, konkrétně v odpovědi na dotaz č.
9, zadavatel uvádí, že bude vždy vypisovat veřejnou zakázku v rámci dynamického
nákupního systému pro konkrétního pověřujícího zadavatele specifikovanou v Poptávkovém
listu pověřeného zadavatele. Dále v druhé části odpovědi směrem k opčnímu právu
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.
Dodavatel žádá o jednoznačné vymezení způsobu případného tzv. „balíčkování“ ve
smyslu definice, zda vypisovaná veřejná zakázka bude, jak zadavatel uvádí, pro
jednoho konkrétního pověřujícího zadavatele, nebo zda toto tvrzení neplatí a bude
přípustné vypsání zakázky pro více subjektů. Dále dodavatel žádá o informaci, jaký
způsob zadavatel zvolí v rámci vypisované veřejné zakázky v případě konkrétního
pověřujícího zadavatele v tzv. „balíčkování“ zejména, zda bude docházet k rozdělení
na teritoriálním základě, či po jednotlivých službách nebo bude použit jiný (a v tom
případě jaký) způsob.
Odpověď:
Systém „balíčkování“, jak jej nazývá uchazeč, bude vždy poplatný souboru poptávaných
služeb a to jak z pohledu kvantity služeb, tak z pohledu konkrétních poptávaných parametrů
služeb. Zadavatel také pracuje s požadavky koncových uživatelů a také se záměrem
dosáhnout nejvhodnějších nabídek. Vytvoření skupin služeb tak bude vždy odrážet konkrétní
požadavky, zpracovávané v daném čase a není tedy dopředu možné definovat jedno obecně
platné pravidlo.
Digitálně podepsal
Tomáš Panáček
DN: C=CZ, OU=P122283,

S pozdravem

CN=Tomáš
Panáček,
serialNumber=P122283
Důvod: Schvaluji
tento dokument
Umístění: Fulnek
Kontakt: panacek@ecentre.cz
Datum: 11.10.2012 14:46:18

JUDr. Tomáš Panáček
zástupce organizátora veřejné zakázky
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