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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. j.: MV- 236-236/SIK5-2017
Výše uvedený centrální zadavatel (dále jen „Centrální zadavatel“) poskytuje prostřednictvím
elektronického nástroje v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“), a to i přes skutečnost, že k podání vysvětlení není povinen, neboť žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace nebyla ze strany dodavatele doručena včas (žádost dodavatele o vysvětlení
zadávací dokumentace je nutné zadavateli doručit alespoň 3 dny před uplynutím lhůt dle § 98 odst. 1
ZZVZ (tj. v daném případě alespoň 8 pracovních dní před uplynutím lhůty k podání nabídek)),
následující vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám dynamického nákupního
systému s názvem

„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“
(dále jen „DNS KIVS“)
a to k veřejným zakázkám s názvem:
DATA_VPN PL_2309, DATA_VPN PL_2310, DATA_VPN PL_2311, DATA_VPN PL_2312, DATA_VPN
PL_2313, DATA_VPN PL_2314, DATA_VPN PL_2315, DATA_VPN PL_2316, DATA_VPN PL_2317,
DATA_VPN PL_2318, DATA_VPN PL_2319, DATA_VPN PL_2320
DOTAZ VČETNĚ ZAPRACOVANÉ ODPOVĚDI

Dotaz:
„V poptávkových listech P1_Poptavkovy_list_ DATA_VPN PL_2309; 2310; 2311; 2312; 2313; 2314;
2315; 2316; 2317; 2318; 2319 a 2320 v rámci veřejných zakázek DATA_VPN koncový uživatel vyplnil
požadavek na garantovanou dostupnost pouze 99,0 %.
Dotaz: Uvědomuje si koncový uživatel, že SLA 99,0 umožňuje dle katalogového listu též použití RR
technologie pracující v pásmech se všeobecným oprávněním tj. v nelicencovaném pásmu se všemi
negativy jako například: rušení od jiných vysílačů, nižší spolehlivost než u metalických a optických
pevných spojů a licencovaných radiových spojů?
Upřesní a upraví Zadavatel tento parametr? Upraví Zadavatel termín odevzdání nabídek s ohledem
na úpravu?“
Odpověď:

Centrální zadavatel neakceptuje výše uvedenou připomínku jednoho z dodavatelů a zároveň sděluje
vyjádření Pověřujícího zadavatele. Pověřující zadavatel trvá na svém zadání a nebude provádět žádné
změny. Pověřující zadavatel se domnívá, že dotaz byl vznesen ze strany dodavatele z důvodu toho, že
v minulosti se některé služby využívaly pro vykonávání agendy registrů, čemuž v dnešní době služby
již neslouží.
Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku Centrálním zadavatelem poskytnutého vysvětlení zadávací
dokumentace nedochází ke změně parametrů a úpravě zadávacích podmínek předmětných veřejných
zakázek, nedochází ze strany Centrálního zadavatele k prodloužení lhůty pro podání nabídek.
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