ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064
zastoupená
Mgr. Tomášem Kroupou,
pověřen řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací

Č. j.: MV-126879-55/SIK5-2017
Praha 15. 11. 2017
Počet listů: 2

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ
ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
V dynamickém nákupním systému s názvem „Poskytování služeb KIVS - 2017 - 2021“ (dále jen „DNS
KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8. 2017, jenž
bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 14. 8. 2017 pod ev. č. F2017-022104 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 12. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 154-319744, zavedený zadavatelem Českou
republikou – Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná
(dále jen „Centrální zadavatel“)
tímto rozhoduji, že:
zadávací podmínky zadávacího řízení zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek (dále jen
„Výzva“) za účelem zadání veřejné zakázky s názvem DATA_ETHERNET PL_2214 (dále jen
„Veřejná zakázka“), se mění následovně:
•

lhůta pro podání nabídek na Veřejnou zakázku se prodlužuje do 11. 12. 2017 10:00 hodin;

•

„Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem DATA_ETHERNET PL_2214“ se
nahrazuje novým zněním – nové znění je přílohou tohoto Rozhodnutí.

Odůvodnění:

Odesláním Výzvy na Veřejnou zakázku došlo k administrativnímu pochybení na straně Centrálního
zadavatele, neboť přílohou Výzvy byl omylem odeslán neplatný Katalogový list. Součástí Výzvy měl
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být Katalogový list ve znění, které bylo Centrálním zadavatelem uveřejněno dne 1. 9. 2017 na základě
„Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace dynamického nákupního systému“, č. j. MV70161-11/SIK5-2017, ze dne 1. 9. 2017.
Centrální zadavatel tedy napravuje toto administrativní pochybení tím, že nahrazuje znění
Katalogového listu, který byl přiložen k Výzvě, zněním aktuálně platného Katalogového listu.
Centrální zadavatel současně rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 6 kalendářních dnů.
V důsledku prodloužení lhůty pro podání nabídek došlo ke změně data označeného ve Výzvě jako
konec lhůty pro podání nabídek, a to tak, že nově je stanovena lhůta pro podání nabídek do 11. 12.
2017 10:00 hod.
Nové znění Výzvy, včetně aktuálně platného znění Katalogového listu, je přílohou tohoto Rozhodnutí.
V ostatním rozsahu zůstávají zadávací podmínky zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nezměněny.

Poučení:
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Písemné námitky musí
být Centrálnímu zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto Rozhodnutí.

Mgr. Tomáš Kroupa
pověřen řízením odboru provozu informačních technologií a
komunikací

Příloha:
- Výzva k podání nabídek
- Poptávkový list (P1_Poptavkovy_list_2214-DATA_ETHERNET.xlsx)
- Katalogový (Katalogové) list (listy)
- Závazný vzor smlouvy
- Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem
- Vzor Předávacího protokolu
- Vzor přílohy Předávacího protokolu
- Pravidla průběhu elektronických aukcí
- Komunikační matice
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