DODATEČNÉ INFORMACE č. 24 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL
Název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo:
Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34
IČ:
00007064
V Praze dne 14. 10. 2013
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Č.j.: MV-60027-39/SIK5-2013

Výše uvedený zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám

„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“
DOTAZY VČETNĚ ZAPRACOVANÝCH ODPOVĚDÍ

Dotaz č. 1
Prosíme o potvrzení, zda jsme jako společnost [obchodní firma dodavatele byla z důvodu
anonymizace veřejně přístupné komunikace odstraněna] řádně kvalifikování a můžeme se zúčastnit
výběrového řízení na Poskytování služeb KIVS 2013-2017 – viz rozhodnutí ze dne 24. 10. 2012?
Odpověď:
Viz dodatečná informace (dále též „DI“) č. 23, odpověď na dotaz č. 2 ze dne 27. 9. 2013 zveřejněná na
profilu zadavatele. Pokud se nezměnily kvalifikační předpoklady dodavatele, na základě kterých byl
zařazen do příslušné části DNS, nepodává dodavatel zařazený do příslušné části DNS další či novou
předběžnou nabídku. Předběžnou 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. V Zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního
systému „Poskytování služeb KIVS - 2013 - 2017“ v čl. IX. Zadávací lhůta Centrální zadavatel uvedl, že
lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými předběžnými nabídkami, trvá 48 měsíců (tj. po celou
dobu trvání DNS).
Dotaz č. 2
Prosím o potvrzení, zda platí stávající Zadávací dokumentace zveřejněna na portálu Softender - viz
uvedený
link
adrese
https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/516165/12657872/MV-72381/SIK5-2012.?
Odpověď:
Zadávací
dokumentace
na
profilu
zadavatele
https://www.softender.cz//mvcr/em4?service=orgProfile/516165/12657872/MV-72381/SIK5-2012
je platná. Pouze si dovolíme upozornit na Rozhodnutí zadavatele o změně zadávacích podmínek DNS
ze dne 24. 9. 2013, kterým došlo ke změně přílohy č. 2 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb
– Katalogové listy spadající do rozsahu části č. 1 DNS – KIVS-CMS“ a přílohy č. 3 zadávací
dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do rozsahu části č. 2 DNS – KIVSKTS“ uveřejněné současně se zavedením DNS KIVS na profilu Centrálního zadavatele. Nové znění
nahrazujících příloh je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.

Dotaz č. 3
Budou k jednotlivým VZ zaslány nové katalogové listy, nebo platí stávající katalogové listy, které jsou
přílohou Zadávací dokumentace?
Odpověď:
Katalogový list je ve smyslu definice uvedené v zadávací dokumentaci předtisk definující rozsah
konkrétních Služeb KIVS, umožňující Pověřujícím zadavatelům vybrat konkrétní služby KIVS s jasně
definovanými parametry v rámci dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS v Poptávkovém listu.
Katalogové listy jsou nedílnou přílohou Zadávací dokumentace - viz odpověď k dotazu č. 2 výše. Dále
pak Poptávkový list je dle definice uvedené tamtéž předtisk obsahující detailní specifikaci
poptávaných Služeb KIVS jednotlivými Pověřujícími zadavateli či Centrálním zadavatelem, jejich kódy,
množství, místo a dobu jejich poskytování, určený pro podání nabídky v rámci dílčí veřejné zakázky
v DNS. Pokud se tak dotazujete na Poptávkové listy, tyto budou nedílnou součástí jednotlivých dílčích
Veřejných zakázek, jak je uvedeno v odpovědi Centrálního zadavatele jako DI č. 23 ze dne 27. 9. 2013
„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 oznámení, případně později v zákonné lhůtě, pokud bude do té doby podána
předběžná nabídka (dodavatelem dosud nezařazeným v DNS)“.
Dotaz č. 4
Zůstávají seznamy lokalit uvedené v Zadávací dokumentaci?
Odpověď:
Rozumíme Vašemu dotazu tak, že se ptáte na seznam lokalit uvedený v jednotlivých Poptávkových
listech již zrušených zadávacích řízení. K uvedenému sdělujeme, že jednotlivé výzvy k podání nabídek
v DNS, obsahující Poptávkové listy, budou obsahovat lokality poptávaných Služeb, které se nutně
nemusejí shodovat s dříve uvedenými, resp. mohou být zařazeny v různých Poptávkových listech.
Dotaz č. 5
Platí termín podání jednotlivých nabídek (katalogových listů) dne 14. 10. 2013 – viz aktuální
„Zjednodušená oznámení“?
Odpověď:
Viz DI č. 23 odpověď na dotaz č. 3 ze dne 27. 9. 2013 zveřejněná na profilu zadavatele. Výzvu
k podání nabídky v rámci DNS zašle Centrální zadavatel všem uchazečům zařazeným do příslušné
části DNS, aniž by o to museli zařazení uchazeči žádat, a to pro všechny Poptávkové listy týkající se
služeb dané části DNS. Výzva k podání nabídky v rámci DNS bude zaslána prostřednictvím
elektronického nástroje 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.

za Českou republiku – Ministerstvo vnitra
________________________
Ing. Vladimír Velas
podepsáno elektronicky

