DODATEČNÉ INFORMACE č. 23 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo:

Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34

IČ:

00007064

V Praze dne 27. 9. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Výše uvedený zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám

„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“

DOTAZY VČETNĚ ZAPRACOVANÝCH ODPOVĚDÍ

1) Dotaz:
Budou zveřejněny nové poptávkové listy k jednotlivým zakázkám? Kde tyto poptávkové listy
nalezneme?
Odpověď:
Poptávkový list bude vždy nedílnou součástí výzvy k podání nabídky v rámci DNS. Výzvy budou
Centrálním zadavatelem zaslány příslušným dodavatelům zařazeným v DNS prostřednictvím
elektronického nástroje (DNS) po uplynutí lhůty 15 kalendářních dnů od zveřejnění příslušného
zjednodušeného ozná mení, případně později v zákonné lhůtě, pokud bude do té doby podána
předběžná nabídka (dodavatelem dosud nezařazeným v DNS).
2) Dotaz:
Musíme znovu př edkládat předběžnou nabídku (kvalifikační dokumentaci) k zakázkám?
Odpověď:
Pokud se nezměnily kvalifikační předpoklady na straně dodavatele zařazeného do příslušné části DNS,
nemusí podávat další či novou předběžnou nabídku. Součástí nabídky podané na základě výzev
k podání nabídek v rámci DNS se již kvalifikace neprokazuje
3) Dotaz:
U jednotlivých zakázek jsou zveřejněny termíny (např. 11.10.2013) pro odevzdání předběžné nabídky.
Co do tohoto ter mínu musí uchazeč splnit a odevzdat aby se mohl jednotlivých soutěží účastnit?
Odpověď:
Pokud se nezměnily kvalifikační předpoklady na straně dodavatele zařazeného do příslušné části DNS,
nemusí podávat další či novou předběžnou nabídku. Př edběžnou nabídku podávají případní noví
uchazeči, kteří dosud nejsou zařazení v 1. nebo 2. části DNS. Pro již zařazené uchazeče žádná povinnost
z uveřejněných zjednodušených oznámení nevzniká. Výzvu k podání nabídky v rámci DNS zašle
Centrální zadavatel všem uchazečům zařazeným do příslušné části DNS, aniž by o to museli zařazení
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uchazeči žádat, a to pro všechny Poptávkové listy týkající se služeb dané části DNS. Doručením výzvy
k podání nabídek v rámci DNS nevzniká povinnost dodavateli podat nabídku, je k tomu však za
podmínek stanovených v příslušné výzvě k podání nabídek v rámci DNS oprávněn.
4) Dotaz:
Kdy proběhnou jednotlivé aukce?
Odpověď:
Detailní harmonogram jednotlivých elektronických aukcí bude součástí každé výzvy k podání nabídky
v rámci DNS. Dále před každou elektronickou aukcí je Centrální zadavatel povinen minimálně 2
pracovní dny předem informovat cestou DNS o každé elektronické aukci všechny uchazeče, kteří na
základě výzev k podání nabídky v rámci DNS podali prostřednictvím DNS svou nabídku, která splnila
všechny předpoklady požadované výzvou k podání nabídky v rámci DNS pro příslušný Poptávkový list.
5) Dotaz:
Platí, že aukce budou probíhat rovnoměrně rozložené do delšího období (několika měsíců) tak aby
bylo zajištěno dostatečně dlouhé období pro migraci jednotlivých linek?
Odpověď:
Centrální zadavatel zamýšlí stanovit dobu pro technická šetření, která proběhnou od vyhlášení výzev
k podání nabídky v rámci DNS do podání nabídek v rámci DNS, tedy před zahájením vlastních aukcí,
v délce 8 týdnů. Následně budou zahajovány aukce vždy jednotlivě pro každý jeden Poptávkový list.
Tyto aukce budou probíhat po dobu několika následných týdnů. Po jejich skončení budou uzavřeny
příslušné smlouvy na poskytování služeb KIVS, přičemž doba pro zavedení služeb byla ve většině
Katalogový listů prodloužena na 90 kalendářních dnů. Upravené Katalogové listy byly Centrální
zadavatelem na základě jeho Rozhodnutí o změně Zadávací dokumentace uveřejněny dne 24. 9. 2013
na profilu Centrálního zadavatele. Proces od vyhlášení výzev k podání nabídky v rámci DNS do
zavedení příslušných soutěžených služeb KIVS (tzv. soutěžní vlna) je v současné době předpokládán
třikrát po sobě, tj. pro období následujících přibližně 12 kalendářních měsíců.

za Českou republiku – Ministerstvo vnitra

________________________
Ing. Vladimír Velas
podepsáno elektronicky
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