DODATEČNÉ INFORMACE č. 18 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo:
Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34
IČ:
00007064

V Praze dne 21.12.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Výše uvedený zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zaslaným výzvám na jednotlivé
Dílčí veřejné zakázky ve vztahu k oběma částek DNS, resp. k jednotlivým doposud Centrálním
zadavatelem odeslaným výzvám k podání nabídek v rámci DNS.

„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“

Znění dodatečné informace č. 18

Dotaz č. 99:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Poptávkové listy DATA_VPN_001-01 až DATA_VPN_001-78
Zadavatel ve sloupci Komentář u velkého množství lokalit MPSV uvádí:
Služba bude ukončena v datových centrech MPSV a ČSSZ ( Sokolovská 855/225 a Křížová 25).
Dotaz:
Pokud bude dle tohoto požadavku provoz z lokality koncového uživatele veden do datových center
MPSV a ČSSZ namísto CMS, může dojít k situaci, kdy MPSV bude zřizovat propoj svého datového
centra až s 12ti operátory. Předpokládáme, že MPSV má na mysli jiné technické řešení a žádáme
zadavatele o jeho upřesnění.
Odpověď:
MPSV je připraveno mít „agregační“ či předávací propojení i s až 12ti operátory. Prakticky
předpokládáme, že jejich počet bude menší. Vzhledem ke stávajícímu designu WAN MPSV, množství
provozovaných a přenášených agend a souběžné migraci z přenosové technologie Ehternet (bodbod) na IP VPN potřebuje MPSV zajistit předání IP VPN služeb ve svých datových centrech na
Sokolovské 855/225 a Křížové 25 na vlastních WAN interconnect uzlech. Kapacita agregačních
propojů v místě předání ani jejich množství nemohla být předem definovaná/požadovaná, protože do
doby dokončení soutěže nebude známo a) kolik operátorů bude resortu MPSV jednotlivé IP VPN
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přípojky poskytovat, b) jak velký provoz každý z operátorů bude přenášet (suma jednotlivých IP VPN
přípojek, popř. množství vysoutěžených balíků se službami IP VPN MPSV/ČSSZ).

Dotaz č. 100:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Seznam kontaktů na zástupce zadavatelů KVS - KONTAKT AKTIVNÍ Zadavatelé služeb KIVS.pdf
Dotaz:
V případě že od uvedeného kontaktu obdržíme informaci, která je v rozporu se zadávací dokumentací
KIVS, má v případě daného koncového uživatele přednost informace od uvedeného kontaktu nebo
informace z obecné zadávací dokumentace KIVS? Pokud takovou informaci obdržíme písemně
(emailem), je možné ji považovat za součást zadávací dokumentace? Žádáme zadavatele o vyjasnění.
Odpověď:
Závazná je zadávací dokumentace, případně text Dodatečných informací, které zveřejňuje centrální
zadavatel na profilu Zadavatele či Dodatečných informací k zaslaným výzvám v elektronickém
nástroji. Jakékoli informace poskytnuté při prohlídce místa plnění nejsou dle zákona součástí
písemných zadávacích podmínek. Prohlídka místa plnění slouží pouze pro získání informací ve vztahu
k místu plnění.

Dotaz č. 101:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Dodatečné informace č. 15. k zadávacím podmínkám
Zadavatel uvádí:
Část 2. - KTS - Podpisy smluv mezi zadavateli a vybraným uchazečem: 8.2.2013
Dotaz:
Vzhledem k zadavatelem dříve uvedené lhůtě na realizaci 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy,
posouvá se v případě podpisu smluv 8. 2. 2013 termín realizace odpovídajících služeb na 9. 4. 2013?
Odpověď:
Ne, neposouvá se termín realizace služeb. Termín realizace služeb je dán každým katalogovým listem
uvedeným v položce „Maximální doba pro zřízení služby“ . Dříve uvedené lhůty byly vždy upravovány
ve vztahu k usnesení vlády č. 385/2012, tedy k datu zahájení poskytování služeb dnem 28.3.2012.
proto zadavatel stanovoval lhůty orientačně a výhledově. Veškeré kroky Centrálního zadavatele však
budou směřovány k tomu, aby měl vybraný dodavatel co nejvíce času na přípravu poskytování služeb
KIVS.
Dotaz č. 102:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 4 Smlouva na poskytování služeb CMS, příloha č. 3 smlouvy Technická specifikace pro
realizaci propojení do InterConnectu CMS.
Dotaz:
Po technické konzultaci s kontaktem uvedeným v dodatečných informacích č. 14, v dotazu č. 59
žádáme zadavatele, aby upravil Přílohy č. 3. smlouvy Technická specifikace pro realizaci propojení do
InterConnectu CMS tak, aby odpovídala skutečnému stavu připojení do CMS.
Požadovaná úprava se týká zejména následujících bodů:
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Výměna routovacích tabulek bude přes Multiprotocol BGP a to pro každou address-family zvlášť. Tj.
bude BGP neighbor pro IPv4 subnety (na IPv4 routách) a IPv6 neighbor pouze pro IPv6 subnety.
Část vzorové konfigurace Cisco:
router bgp „číslo AS CMS“
no bgp default ipv4-unicast
neighbor „IPv4 adresa spojovačky(/30 nebo /31)“ remote-as „číslo AS Poskytovatele“
neighbor „IPv6 adresa spojovačky(/64 nebo /127)“ remote-as „číslo AS Poskytovatele“
!
address-family ipv4
neighbor „IPv4 adresa spojovačky(/30 nebo /31)“ activate
exit-address-family
!
address-family ipv6
neighbor „IPv6 adresa spojovačky(/64 nebo /127“ activate
exit-address-family
!
(žádné loopbacky, IS-IS, Route reflektory – vše patří do iBGP)
QoS bude řešen přes IP Precedence nebo přes DSCP (RFC 2474). IP Precedence je dostatečné,
protože existuje jen 8 MPLS EXP bitů do kterých se bude mapovat 6 tříd QoS.
Dále vyčítání SNMP statistik z páteřních boxů Poskytovatelů s ohledem na bezpečnost není přípustné.
Statistiky o toku dat jsou dostupné na routerech CMS.
Odpověď:
Centrální zadavatel je povinen postupovat v rámci zadávacího řízení v souladu se zákonem a je
povinen podávat dodatečné informace dle pravidel a podmínek stanovených v ustanovení § 49 ZVZ.
Centrální zadavatel má za to, že u dotazu č. 102 se věcně nejedná o dotaz ve smyslu ust. § 49 ZVZ, ale
o vyslovení názoru dodavatele společně s žádostí o úpravy zadávacích podmínek. Centrální zadavatel
sděluje, že zadávací podmínky obsahují dostatek informací k tomu, aby dodavatel mohl podat svou
nabídku.

Dotaz č. 103:
Dotaz se týká této části zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 2_P1_KIVS_Popt_Listy_CMS
Dotaz:
Ohledně cenové nabídky se nám jedná o informaci, zda máme odevzdat v rámci jednotlivých excel
sheetů vždy jen výslednou cenu (políčko H3) nebo i vyplněná čísla po jednotlivých lokalitách. V eAukci
se soutěží vždy jen ta jedna celková cena za daný balíček, takže je otázkou, zda když mi celková cena
balíčku vyjde na 100.000 za ty 2 roky, tak musím uvést, že jednorázové zřízení stojí 10 Kč na lokalitu +
1000 Kč měsíčně na lokalitu. Znamená to, že v eAukci pak nemůžeme počítat s vyšší cenou za
jednorázové zřízení, které nyní nahlásíme, nebo pak budeme snižovat jen tu celkovou cenu za
balíček.

Odpověď:
Část „Služby KIVS CMS“ není soutěžena formou e-aukce. Tudíž Vámi podaná nabídka do
elektronického nástroje zadavatele umístěného na https://zakazky.ecentre.cz musí být podána jako
nabídka konečná ve formě jednotlivých souborů typu Microsoft Excel s rozpadem na jednotlivé ceny
za jednotlivé nabídnuté služby Poptávkového listu. V každém Poptávkovém listu musíte mít naceněné
všechny služby. Pokud byste nenacenili byť jedinou službu, bude Vaše nabídka vyřazena z hodnocení.
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Systémově Centrální zadavatel uvádí, že u e-aukcí platí vždy pravidlo – pokud podáte nabídku
v souboru MS Excel a následně se účastníte i v e-aukci, tak v e-aukci pak následně své ceny již pouze
snižujete. Tím jak snižujete své jednotkové ceny za jednotlivé služby, tak současně dochází ke snížení
celkové ceny za daný „balíček“ (Poptávkový list), kterou zadáváte do e-aukce.

Digitálně
podepsáno
Jméno: Tomáš
Panáček
Datum: 21.12.2012
12:00:26

S pozdravem

JUDr. Tomáš Panáček
zástupce organizátora veřejné zakázky
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