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Výše uvedený zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám

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

Dotaz
Z jakého důvodu omezuje Centrální Zadavatel výběr technologií v rámci katalogového listu s názvem
HLAS_HTS_004.05, konkrétně vylučuje technologii VoIP?
Je si Centrální Zadavatel vědom, že dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, i rozšířené judikatury má zadavatel dodržovat princip technologické neutrality
a tedy nepreferovat či nevylučovat jednotlivé konkrétní technologie?
Umožní Centrální Zadavatel využití technologie VoIP přenosu hlasových hovorů v síti Uchazeče?
Odpověď:
Centrální zadavatel dne 20. 1. 2016 uveřejnil na profilu Ministerstva vnitra změnu Zadávací
dokumentace VIII. V Rozhodnutí o změně ZD KIVS došlo k úpravě přílohy č. 3 Výčtu služeb –
Katalogové listy spadající do rozsahu části č. 2 DNS – KIVS-KTS pro 2. část DNS.
Dle názoru Centrálního zadavatele žádost o poskytnutí dodatečných informací a poskytnuté
informace musí směřovat výlučně k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou
v zadávací dokumentaci obsažené. Žádost podaná uchazečem a označená jako žádost o dodatečné
informace však svým obsahem spíše odpovídá námitce proti úkonu zadavatele, tj. Rozhodnutí o
změně Zadávací dokumentace VIII, nesplňuje však náležitosti dle § 110 odst. 7 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZVZ“). V podané žádosti zjevně nejde
o vyjasnění, upřesnění či konkretizaci údajů obsažených v zadávací dokumentaci DNS KIVS.
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele o změně Zadávací dokumentace VIII bylo možné podat
zdůvodněné námitky podle § 110 odst. 2 ZVZ. Písemné námitky měly být Centrálnímu zadavateli
doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení/uveřejnění změny zadávací dokumentace. Žadatel
o dodatečnou informaci však této možnosti nevyužil. Vzhledem k tomu, že Centrální zadavatel
neobdržel žádné písemné námitky ke změně Zadávací dokumentace VIII v zákonné lhůtě, vzal
Rozhodnutí o změně ZD KIVS ze stran kvalifikovaných uchazečů za akceptované a bez námitek.

Nadto je třeba uvést, že zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění by byly služby
dle Katalogového listu HLAS_HTS_004.05 nebylo dosud ze strany Centrálního zadavatele zahájeno,
tj. nedošlo k uveřejnění výzvy pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku.
Ač je svým obsahem žádost ze strany Centrálního zadavatele vnímána spíše jako námitka proti
rozhodnutí Centrálního zadavatele o změně zadávací dokumentace a zadávací řízení na veřejnou
zakázku, jejímž předmětem plnění by byly služby dle Katalogového listu HLAS_HTS_004.05, nebylo
dosud zahájeno, poskytuje Centrální zadavatel následující odpověď na žádost uchazeče.
Úpravy, které byly Centrálním zadavatelem provedeny v rámci změny Zadávací dokumentace VIII,
vyplývají z potřeb Koncových uživatelů, Centrální zadavatel si není vědom toho, že by provedené
změny vedly k omezení, které by nebylo odůvodněno objektivními požadavky na bezpečnost a kvalitu
poskytovaných služeb.
Dotaz uchazeče směřoval k výběru technologií v rámci Katalogového listu s názvem
HLAS_HTS_004.05, konkrétně k vyloučení technologie VoIP v tomto Katalogovém listu, k čemuž
Centrální zadavatel uvádí, že v Katalogovém listu HLAS_HTS_004.05 žádné takové omezení uvedeno
není. Změna v Katalogovém listu HLAS_HTS_004.05 proběhla pouze ve vztahu k požadované šířce
hlasového kanálu na 64kb/s, čímž Centrální zadavatel pouze zpřesnil technické požadavky na tuto
službu.
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