DODATEČNÉ INFORMACE č. 13 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČ:

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

V Praze dne 16.11.2012

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. 13

Dotaz č. 51:
Centrální zadavatel v čl. X. 4 zadávací dokumentace mimo jiné stanovil, že Centrální zadavatel bude
pro hodnocení nabídek využívat především elektronickou aukci v souladu s § 96 a násl. ZVZ. Pravidla
elektronické aukce budou součástí výzvy k podání nabídek, resp. Zadávací dokumentace ZV, bude-li
elektronická aukce využita.
V rámci Informace o podaných námitkách č.j. MV-84184-6/SIK5-2012, ze dne 22. 10. 2012, centrální
zadavatel uvedl, že na služby zařazené do části první DNS nebude však v rámci hodnocení nabídek
využita elektronická aukce s tím, že:
„…do části první DNS bude použit jednokolový systém podávání nabídek v elektronické formě bez
elektronické aukce:
- Lhůta pro podání nabídek – bude trvat několik dnů (dle harmonogramu minimálně 20 dnů – pro
přípravu a provedení místních šetření na zjištění, zda jsou uchazeči schopni požadovanou službu
poskytnout) na odzkoušení přístupů a chování SW. Nabídka bude podána elektronicky do
elektronického nástroje jako konečná a neměnná.
- Uchazeč nemusí nabízet (nacenit) všechny „balíčky“ služeb v jedné výzvě, pokud však nacení
balíček, musí povinně nacenit a nabízet všechny služby (položky) v tomto balíčku, a to při podání
cenové nabídky pro balíček služeb.“
Dodavatel na základě výše uvedené informace žádá o sdělení, jakými pravidly dle ZVZ se bude
řídit další průběh DNS po podání jednotlivých nabídek pro 1. Část DNS a další postup
centrálního zadavatele při zadání dílčích veřejných zakázek v rámci 1. Části DNS? Dodavatel
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žádá zejména o informace, jakým způsobem centrální zadavatel určí rozsah a strukturu služeb
soutěžených v jednotlivé výzvě k podání nabídky, zda a jakým způsobem centrální zadavatel
zpřístupní uchazečům údaje o nabídkové ceně povinně poskytované uchazečům dle § 71 odst.
10 a jak centrální zadavatel zajistí důvěrnost dalšího obsahu nabídek poté, co budou ze strany
uchazečů podány.
Odpověď:
Centrální zadavatel bude postupovat zcela dle pravidel stanovených v ZVZ, zadávacích podmínkách a
dohodě o centralizovaném zadávání. Rozsah a struktura služeb bude stanovena zejména dle potřeb
jednotlivých pověřujících zadavatelů.
Ostatní povinnosti zadavatele jsou uvedeny v ZVZ a zadavatel proto nebude v rámci dodatečných
informací poskytovat informace, které vycházejí ze ZVZ.

Dotaz č. 52:
Účinnost stávajících smluv, na jejichž základě jsou dosavadními poskytovateli poskytovány služby
KIVS, skončí k 27. 3. 2013. Centrální zadavatel prezentoval svůj orientační harmonogram dalšího
průběhu DNS, z něhož nelze s jistotou dovodit určitý, nejzazší termín, v němž dojde k zadání nyní
soutěžených služeb KIVS.
Dodavatel žádá o informaci, jakým způsobem hodlá centrální zadavatel zajistit zadání služeb
KIVS s dostatečným časovým prostorem pro případnou migraci služeb novým poskytovatelem,
tak aby nový poskytovatel měl objektivní možnost zahájit poskytování služeb KIVS v termínu
od 28. 3. 2013?

Odpověď:
Centrální zadavatel hodlá zadat služby v maximálně možných termínech zajišťující dostatečný prostor
pro přípravu se započetím plnění veřejných zakázek od 28.3.2013. Centrální zadavatel postupuje dle
lhůt stanovených ZVZ s principem přiměřenosti k předmětu veřejných zakázek.

Dotaz č. 53:
Dodavatel žádá o bližší informaci k samotnému průběhu vyhlášení jednotlivých výzev pro 1. a
2. část v rámci DNS, konkrétně zda lze očekávat v rámci první části DNS vyhlášení všech
„balíčků“ (tedy všech výzev) v jeden den a konec lhůty pro podání příslušných nabídek
elektronickou formou rovněž v jednotném termínu?
Dále dodavatel žádá o informaci, zda centrální zadavatel plánuje v rámci vyhlášení výzev i
vydání metodického pokynu směrem k zadavatelům a jednotlivým kontaktním osobám, tak aby
byl dodavatelům umožněn bezproblémový přístup při fyzickém průzkumu lokalit, event. jaké
opatření v této záležitosti centrální zadavatel příjme?

Odpověď:
Zadavatel předpokládá vyhlášení jednotlivých výzev pro 1. a 2. část DNS v jeden den. Konec lhůty
pro podání nabídek pro 1.část DNS předpokládá Zadavatel taktéž v jeden den. Pro 2.část DNS bude
konec lhůty pro podání nabídek vždy v den konání konkrétní e-aukce.
Vydání metodického pokynu zadavatel neplánuje. Veškeré potřebné informace pro podání nabídky
budou uvedeny ve výzvě k podání nabídky ke konkrétní veřejné zakázce zadávané na základě DNS,
jak požaduje ZVZ.

Dotaz č. 54:
Dodavatel žádá o aktualizaci časového harmonogramu celého DNS, případně ujištění, že
nedojde k časovému posunu vyhlášení výzev ze strany centrálního zadavatele oproti
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současnému předpokladu. Současně dodavatel žádá o upřesnění postupu při skladbě
„balíčků“. V „ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PROTI ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM“ ze dne 22.8.2012,
v bodě č. 3 centrální zadavatel nejednoznačně popisuje postup při sestavování „balíčků“ služeb.
Formulace centrálního zadavatele, že bude zpravidla vycházet z výčtu pravidel obsažených
v dotčeném bodě č. 3, nepřinesla jasnou konkretizaci a zpřehlednění klíče pro sestavení „ balíčků“.

Odpověď:
Harmonogram není součástí zadávacích podmínek. Veškeré kroky zadávacího řízení budou
realizovány centrálním zadavatelem v co nejkratších termínech tak, aby byl poskytnut vybraným
dodavatelům dostatečný prostor pro přípravu plnění veřejných zakázek.
I přesto však centrální zadavatel zveřejní aktualizovaný orientační harmonogram na svých webových
stránkách.
Dotaz č. 55:
Dodavatel žádá o informaci, zda centrální zadavatel plánuje setkání všech dodavatelů
zařazených do DNS ještě před vyhlášením výzev k podání nabídek a zda seznámí tyto
dodavatele s finální Koncepcí nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury
veřejné správy v období po 27. březnu 2013?

Odpověď:
Zadavatel neplánuje setkání s dodavateli na téma Koncepce nákupu datových a hlasových služeb
Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013

Digitálně
podepsáno
Jméno: Tomáš
Panáček
Datum: 16.11.2012
13:14:01

S pozdravem

JUDr. Tomáš Panáček
zástupce organizátora veřejné zakázky
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