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VYSVĚTLENÍ K ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. j. MV- 70161-49/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, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), následující odpověď k žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace v rámci dynamického nákupního systému s názvem:

„Poskytování služeb KIVS - 2017 - 2021“
(dále jen „DNS KIVS“)
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, VČETNĚ ZAPRACOVANÉHO VYSVĚTLENÍ
Dotaz:
„Ve Vzoru Předávacího protokolu je uvedeno: „ V případě použití MW spoje pro účely poskytování
Služeb je Poskytovatel povinen k tomuto Předávacímu protokolu připojit i kopii Individuálního
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů od ČTÚ pro všechny Služby uvedené v Příloze č. 1 tohoto
Předávacího protokolu.“
V Individuálním oprávnění jsou údaje citlivého charakteru, jejichž zneužití může vést k narušení
integrity sítě a tím i plynulého poskytování dané služby.
Bude pro zadavatele dostačující doplnění relevantních údajů: frekvenční pásmo, datum a číslo jednací
Individuálního opravnění přímo do Předávacího protokolu, namísto připojení kopie Individuálního
oprávnění?
Děkujeme“
Odpověď:
Centrálnímu zadavateli byla dne 29. 11. 2017 skrze elektronický nástroj E-ZAK doručena žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace ve výše uvedeném znění (dále jen „Žádost“).

Centrální zadavatel předně uvádí, že pravidla pro komunikaci mezi dodavateli a Centrálním
zadavatelem, která se vztahují rovněž na dílčí veřejné zakázky zadávané v DNS KIVS, Centrální
zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci DNS KIVS následovně:
"Veškeré úkony a komunikace mezi Centrálním zadavatelem a Dodavateli v průběhu trvání DNS
se provádějí výhradně s využitím elektronických prostředků v souladu s ust. § 213 ZZVZ. Veškeré
podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou uloženy na internetové adrese:
https://dns.kivs.cz."
Dodavatelé nejsou oprávněni s Centrálním zadavatelem komunikovat formou listinnou (např.
prostřednictvím listinných dotazů). Dodavatelé jsou povinni veškeré dokumenty doručovat
prostřednictvím elektronického nástroje uvedeného výše.
Dodavatel je oprávněn po Centrálním zadavateli požadovat v souladu se ZZVZ písemně vysvětlení
zadávací dokumentace, a to v elektronické formě. Elektronická žádost musí být doručena
prostřednictvím elektronického nástroje blíže popsaného v čl. I.5. této Zadávací dokumentace
DNS, a to při dodržení lhůt stanovených v ust. § 98 ZZVZ.“
Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se
dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS KIVS jsou jednotliví dodavatelé povinni zasílat
Centrálnímu zadavateli výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je dostupný
na internetové adrese: https://dns.kivs.cz.
Dodavatelem podaná Žádost nebyla adresována ve vztahu k žádné konkrétní dílčí veřejné zakázce
zadávané v rámci DNS KIVS, ale k zadávací dokumentaci DNS KIVS.
Centrální zadavatel v tomto kontextu odkazuje na zákonem stanovená pravidla, včetně lhůt, pro
zasílání a vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:
„§ 98 Vysvětlení zadávací dokumentace
(1) Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně
související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to
a) nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných
nabídek nebo nabídek …
(3) Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto
dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle odstavce 1. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí
dodržet lhůty podle odstavce 1.“
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace DNS KIVS jako takového tedy již nemůže být Centrálnímu
zadavateli adresována, neboť zadávací řízení na zavedení DNS KIVS bylo jeho zavedením ze zákona
ukončeno. Pokud tedy dodavatel žádal o vysvětlení zadávací dokumentace DNS KIVS, považuje
Centrální zadavatel Žádost dodavatele za opožděně podanou.
Žádost dále z důvodu nedodržení pravidel stanovených pro komunikaci mezi dodavateli a Centrálním
zadavatelem týkající se dílčích veřejných zakázek, jakož i z důvodu absence označení konkrétní
veřejné zakázky, k níž se má Žádost vztahovat, nebylo možné přiřadit k žádné dílčí veřejné zakázce
zadávané v DNS KIVS. Pokud tedy dodavatel žádal o vysvětlení zadávací dokumentace k dílčí veřejné
zakázce, nepovažuje Centrální zadavatel Žádost dodavatele za řádně doručenou, a to vzhledem
k zadávacím podmínkám DNS KIVS a vzhledem k ust. § 98 ZZVZ.
Centrální zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené nepovažuje Žádost za řádně ani včas doručenou.

Centrální zadavatel se však i přes výše uvedené rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace
poskytnout, a to v souladu s postupem stanoveným v § 98 odst. 1 ve spojení s odst. 3 ZZVZ.
Centrální zadavatel uvádí, že požadavek týkající se připojení kopie Individuálního oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů vydaného Českým telekomunikačním úřadem souvisí s povinností
Poskytovatele poskytovat Služby v souladu s technickými parametry stanovenými Centrálním
zadavatelem pro jednotlivé Služby. V zadávací dokumentaci každé dílčí veřejné zakázky Centrální
zadavatel stanovil, že „poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu s požadavky zadávací
dokumentace (především v souladu s Katalogovými listy Služeb). Služba musí být předána v souladu
s technickými podmínkami zadávací dokumentace. Za správnost poskytovaných Služeb odpovídá v
plném rozsahu Poskytovatel. Poskytovatel rovněž zajistí dodržování kvalitativních ukazatelů Služby dle
Poptávkového listu (dále jen „Kvalitativní ukazatele“).“, viz čl. 5.1. vzorové Smlouvy na poskytování
služeb KIVS – CMS, jakož i čl. 5.1. vzorové Smlouvy na poskytování služeb KIVS – KTS. Centrální
zadavatel tak považuje požadavek na předložení kopie individuálního oprávnění vydaného ČTÚ za
důvodný a oprávněný.
Centrální zadavatel proto na základě výše uvedeného potvrzuje, že v případě použití MW spoje pro
účely poskytování Služeb je Poskytovatel povinen k příslušnému předávacímu protokolu připojit kopii
Individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů od ČTÚ, a to pro všechny Služby uvedené
v příloze č. 1 předávacího protokolu. K tomu Centrální zadavatel doplňuje, že v rámci předložené
kopie individuálního oprávnění vydaného ČTÚ budou pro příslušného koncového uživatele stěžejní
údaje, které se vztahují k příslušné předávané Službě a které jsou vymezeny v zadávací
dokumentaci předmětné zakázky (tj. zejména údaje stanovené v příslušném katalogovém listu a
poptávkovém listu Služby). Údaje, které se této Služby netýkají, tak mohou být ze strany
Poskytovatele znečitelněny (např. údaje o cenách či informace týkající se individuálního oprávnění
ve vztahu k jiným koncovým uživatelům). Ve vztahu ke konkrétnímu koncovému uživateli tak jsou
předmětné pouze údaje uvedené v rámci individuálního oprávnění týkající se tohoto koncového
uživatele.
Dále Centrální zadavatel konstatuje, že pokud Poskytovatel označí některý údaj uvedený v rámci
Individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů od ČTÚ jako důvěrný, je koncový uživatel,
jakož i Centrální zadavatel, coby smluvní strany příslušné smlouvy uzavírané s Poskytovatelem,
povinen zachovávat důvěrnost těchto údajů a tyto neprozradit (viz ust. § 1730 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Pro úplnost Centrální zadavatel uvádí, že neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v rámci dílčích
veřejných zakázek zadávaných v DNS KIVS.
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