DODATEČNÉ INFORMACE č. 12 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČ:

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

V Praze dne 7.11.2012

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. 12

Dotaz č. 45:
Z jednotlivých katalogových listů v zadávací dokumentaci vyplývá požadavek na zajištění
předmětu plnění u datových služeb rádiovými spoji pomocí technologie pracující na
kmitočtech s individuálním oprávněním pro služby s parametrem SLA 99,5% a vyšším (mimo
možnosti využití metalická a optická vedení)S ohledem na vysoké náklady na poskytování služeb touto technologií, omezenou časovou
flexibilitu výrobců mikrovlnných pojítek v licencovaném pásmu, zákonným lhůtám pro získání
individuálních oprávnění a především kapacitním limitům ČTÚ, které nebude schopno tak
velký souběh žádostí o přidělení kmitočtu v zákonném termínu zvládnout, žádáme
zadavatele o upřesnění, zda umožňuje při dodržení kvalitativních parametrů splnění
předmětu plnění i pomocí jiné technologie, než technologie pracující na kmitočtech
s individuálním oprávněním.
Odpověď:
Zadavatel považuje za nemožné poskytnout reálnou garanci dostupnosti pro SLA 99,5 % a
vyšší na rádiových spojích pracujících mimo frekvence s individuálním oprávněním.
Zadavatel nepotřebuje zajistit SLA formou „pojištění“, kdy si uchazeč započte potřebné
částky pro uhrazení případných sankcí. Požaduje-li konkrétní koncový uživatel takto vysoké
SLA, má k takovému požadavku provozní důvody a kompenzace nejsou pro takového
koncového uživatele zajímavé. Z tohoto důvodu není možné realizovat služby mimo uvedené
technologie.
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Dotaz č. 46:
Z dodatečných informací č. 3 k zadávacím podmínkám, vyplývá velmi omezený časový úsek
od přistoupení pověřujících zadavatelů k uzavřeným smlouvám (18.1.2013) do zahájení
poskytování služeb KIVS dodavateli (28.3.2013).
Znamená to, že pro faktickou realizaci zakázky (zajištění zahájení poskytování služeb KIVS)
bude mít dodavatel k dispozici pouze časové období od 18.1.2013 do 28.3.2013?

Odpověď:
Dodavatel bude mít pro faktickou realizaci zakázky čas, který odpovídá minimálně času
požadovaném určitým Katalogovým listem v položce „Maximální doba zřízení služby“.
Orientační časový harmonogram odpovídá výše uvedeným termínům.

Dotaz č. 47:
Zadavatel v dodatečné informaci č. 3 k zadávacím podmínkám uvedl, že zde zveřejněný
aktuální harmonogram je pouze orientační s tím, že lhůty a termíny budou uvedeny až ve
výzvách k podání nabídek.
Znamená to, že lhůta pro zajištění zahájení poskytování služeb KIVS (odpovídající 9 týdnům,
počítáno od 18.1.2013 do 28.3.2013) bude stejná (co do počtu dnů), ale bude se lišit pouze
termín (datum) začátku a konce této lhůty?
Odpověď:
Doba zavedení služeb je uvedena v Katalogovém listu. Doba zahájení poskytování služeb
bude uvedena ve výzvách k podání nabídek (např. od 28.3.2013). Doba od uzavření
smlouvy do zahájení poskytování služeb může být delší než doba zavedení služeb uvedená
v příslušném Katalogovém listu.

Dotaz č. 48:
Vzhledem k výše uvedenému, umožní Zadavatel prodloužit lhůtu na realizaci služeb tak, aby
čas poskytnutý pro migraci služeb nebyl diskriminační a neupřednostňoval stávající
Poskytovatele před Poskytovateli novými?
Odpověď:
„Maximální doba zřízení služby“ byla stanovena objektivně pro každý jednotlivý Katalogový
list pro požadované služby a je platná a závazná pro každého poskytovatele, a tudíž zde
nedochází ani k diskriminaci a ani k upřednostnění jakéhokoliv poskytovatele. Viz též dále
odpověď k dotazu č. 47.

Dotaz č. 49:
Ze zadávací dokumentace (přílohy č.3 smlouvy – Technická specifikace pro realizaci
propojení do InterConnectu CMS) fakticky vyplývá nutnost dodavatele využít služeb
Telefónica Czech Republic, a.s. pro propojení v lokalitě HC Nagano, K červenému dvoru 25,
Praha 3.
Umožní zadavatel propojit se v jiné lokalitě než HC Nagano tak, aby nebylo nezbytné využití
služeb společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. za současného splnění podmínek
propojení sítě Poskytovatele do InterConnectu CMS dle předmětné přílohy
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Odpověď:
Zadávací podmínky stanovují podmínky pro propojení do InterConnectu CMS. Zadavatel tyto
podmínky nebude měnit.
Dotaz č. 50:
Dle „Koncepce nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné
správy v období po 27.březnu 2013“, č.j. MV-35760-14/NS-2012 článek 4.2 (Časový rámec
soutěže KIVS) má dojít k ukončení činnosti centrálního zadávání a jednotlivé organizace
mají přistoupit k realizaci zadávacího řízení vlastními silami pokud nebude naplněn milník :
„Lhůta pro podání nabídek („kvalifikace dodavatelů“) do 30.9.2012“. Tento milník nebyl
naplněn, neb dle vyhlášené zakázky na Poskytování služeb KIVS 2013-2017, číslo spisu
MV-72381/SIK5-2012 byla lhůta pro podání nabídek 15.10.2012. Znamená to, že byla
činnost centrálního zadávání ukončena a jednotlivé organizace přistoupí k realizaci
zadávacího řízení vlastními silami?
Odpověď:
Ne, neznamená. Zadávací řízení se řídí jednoznačně pouze a jen podmínkami uvedenými
v zadávacích podmínkách, zákonem o veřejných zakázkách a prováděcími právními
předpisy. Koncepce nákupu datových služeb není součástí zadávacích podmínek a ani
neupravuje postup směřující k zadávání veřejných zakázek a dílčí posun v harmonogramu
nemá vliv na platnost Koncepce ani na její závaznost pro její adresáty. Ministerstvo vnitra je
tak nadále povinno provádět jako centrální zadavatel ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),
zadávací řízení a zadávat veřejné zakázky na poskytování datových a hlasových služeb
Komunikační infrastruktury veřejné správy, vymezených usnesením Vlády České republiky
ze dne 30. května 2012 usnesení č. 385, o koncepci nákupu datových a hlasových služeb
Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013, a Ministerstvem, a
to (i) na účet jednotlivých ústředních orgánů státní správy, organizačních složek státu a jejich
příspěvkových organizací a jiných subjektů veřejné správy (dále jen „Pověřující
zadavatelé“), které s Ministerstvem uzavřely dohodu o centralizovaném zadávání (dále jen
„Dohoda o centralizovaném zadávání“) podle citovaného ustanovení ZVZ, a (ii) na účet a
pro Ministerstvo vnitra. Vzhledem k uzavřeným Dohodám o centralizovaném zadávání by
naopak zahájení zadávacích řízení s obdobným předmětem plnění Pověřujícími zadavateli
v současné době znamenalo nejen porušení Dohod o centralizovaném zadávání, ale i
porušení § 84 odst. 6 ZVZ.

Digitálně
podepsal
Tomáš Panáček

S pozdravem

JUDr. Tomáš Panáček
zástupce organizátora veřejné zakázky
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