*MVCRX026WSG3*
MVCRX026WSG3
prvotní identifikátor

Česká republika – Ministerstvo vnitra
zastoupená: Ing. Vladimírem VELASEM
ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací
dále jen „Zadavatel“
kontaktní adresa:náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4
Č. j. MV-96514-21/VZ-2014
Praha 28. listopadu 2014

Dodatečný dotaz č. 1 a č. 2 k veřejné zakázce - „Obnova objektových serverů
ICT v objektech MV“

Dne 24. listopadu 2014 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Obnova
objektových serverů ICT v objektech MV“ dodatečné dotazy.
Veřejná zakázka je realizována podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a)
Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako
otevřené řízení na služby. Tato zakázka byla uveřejněna dne 21.10. 2014 ve
Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem 493192 a v TED-Evropský
věstník veřejných zakázek byla uveřejněna dne 24.10. 2014 pod číslem 2014/S 205362556.
Znění dotazu uchazeče:
Věc: Dotaz k veřejné zakázce „Obnova objektových serverů ICT v objektech MV“
Prosím o odpověď na následující dotazy:
1, Může zadavatel vysvětlit důvod proč ustanovením 7.7. smlouvy zakazuje možnost
subdodávky části služeb?
Specifický rozsah poptávaných služeb společně s požadavky na předkládanou
certifikaci specialistů a požadavky na zkušenosti specialistů navíc omezené
znemožněním subdodávky části služeb totiž omezuje počet možných uchazečů o
zakázku na jednu firmu.
Je takováto diskriminace plánovaným záměrem zadavatele?
Pokud ne, prosíme o odstranění požadavku 7.7. smlouvy znemožňujícím užít
subdodavatele.
Z výše uvedeného důvodu žádáme zadavatele o prodloužení termínu podání
nabídek.

Odpověď zadavatele
Zadavatel výběrového řízení uvedením článku 7.7 v Návrhu smlouvy nikterak
neměl v úmyslu omezit subdodávky uchazečů u tohoto řízení. Ustanovením tohoto
článku je snaha zadavatele odstranit poslední dobou opakující se nešvar v podobě
předávání vyhraných výběrových řízení k plnění třetí straně, např. v oblasti
stavebních zakázek.
Zadavatel nesmí podle ustanovení § 44 odst. 6) Zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
subdodavatele, čehož si je vědom, a proto v Zadávací dokumentaci předmětného
výběrového řízení nebylo o omezení plnit výběrové řízení prostřednictvím
subdodavatele nic stanoveno. V zájmu odstranění jakýchkoliv pochybností, bude
v novém Návrhu smlouvy bod 7.7 upřesněn, popř. odstraněn.
Současně zadavatel upozorňuje, že zadavatel zváží opětovně technické kvalifikační
předpoklady uvedené v Zadávací dokumentaci pod bodem 5.4.

Znění dotazu uchazeče ze dne 26.11. 2014
Prosím o odpověď na následující dotazy:
a) Předpokládá se upgrade na nejnovější možné verze všech Novell/SuSE produktů,
nebo budou zachovány stávající verze? Dotaz směřuje především na OES (verze
11) a GroupWise (verze 2014).
b) Existuje nebo bude existovat nějaký podrobnější seznam běžících Novell služeb,
podle kterého bude možné tyto služby při akceptaci testovat?
c) Je znám termín realizace?
d) Bude pro práce související s upgradem/migrací možnost vzdáleného přístupu do
sítě?

Odpověď zadavatele
a) Přepokládá se upgrade na nejnovější stabilní produkční verze, nejedná se o verze
beta nebo testovací verze.
b) Migraci služeb Novell nebude zadavatel požadovat, podle toho bude příslušně
upravena zadávací dokumentace.
c) Termín realizace je do 45 dní od uzavření smlouvy.

d) Po oživení a nainstalování OS na serverů bude možné přístup zřídit pomocí VPN.

Zadavatel upozorňuje, že na základě dodatečných informací uchazečů bude
prodloužena lhůta pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek, včetně všech
potřebných informací bude uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek a na Profilu
zadavatele.
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