DODATEČNÉ INFORMACE č. 15 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČ:

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

V Praze dne 10.12.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Zadavatel současně informuje, že již uběhla lhůta pro zavedení a podání
předběžných nabídek v rámci prvních veřejných zakázek bezprostředně navazujících na
zavedení DNS.
„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“

Znění dodatečné informace č. 15

Dotaz č. 61:
Centrální zadavatel v DODATEČNÝCH INFORMACÍCH č. 13 K ZADÁVACÍM
PODMÍNKÁM ze dne 16. 11. 2012 se ve své odpovědi na dotaz dodavatele č. 54 ohledně
aktualizace časového harmonogramu celého DNS vyjádřil mimo jiné, že zveřejní
aktualizovaný harmonogram na svých webových stránkách. Dále centrální zadavatel v
DODATEČNÝCH INFORMACÍCH č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ze dne 27. 11. 2012
v reakci na dotaz č. 60 uvádí, že „Zadavatel předpokládá odeslání výzev dodavatelům
zařazeným do DNS k podání nabídek do dílčích veřejných zakázek v období od 3. 12. 2012“.
Dodavatel na základě výše uvedeného žádá o sdělení, uveřejnění aktualizovaného
harmonogramu pro jednotlivé části DNS.
Odpověď:
Aktualizovaný orientační časový harmonogram je následující:
Část 1. - CMS
Činnost
Rozeslání jednotlivých výzev - jednotlivých VZ v rámci DNS
Část 1. - CMS - Lhůta pro podání nabídek
Část 1. - CMS - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
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Termín – nejdříve
od
7.12.2012
2.1.2013
10.1.2013

Část 1. - CMS - Lhůta pro podání námitek
Část 1. - CMS - Výzva vítěznému uchazeči k podpisu smluv se zadavatelem
Část 1. - CMS - Podpisy smluv mezi zadavateli a vybraným uchazečem

Část 2. - KTS
Činnost
Rozeslání jednotlivých výzev - jednotlivých VZ v rámci DNS
Část 2. - KTS – aukční kola
Část 2. - KTS - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Část 2. - KTS - Lhůta pro podání námitek
Část 2. - KTS - Výzva vítěznému uchazeči k podpisu smluv se zadavatelem
Část 2. - KTS - Podpisy smluv mezi zadavateli a vybraným uchazečem

25.1.2013
27.1.2013
1.2.2013

Termín – nejdříve
od
7.12.2012
2.1. – 16.1.2013
18.1.2013
2.2.2013
4.2.2013
8.2.2013

Zadavatel nadto informuje, že ke dni podání těchto dodatečných informací již byly odeslány
dodavatelům zařazeným do DNS výzvy k podání nabídek k dílčím veřejným zakázkám, ve
kterých jsou uvedeny závazné termíny pro podání nabídek a termíny zahájení aukčních kol
jednotlivých e-aukcí v rámci části 2. DNS, přičemž výše uvedený časový harmonogram
informace ve výzvách reflektuje.

Digitálně
podepsáno
Jméno: Tomáš
Panáček
Datum: 10.12.2012
16:59:26

S pozdravem

JUDr. Tomáš Panáček
zástupce organizátora veřejné zakázky
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