VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34
IČ:
00007064
V Praze dne 28. 6. 2018
Počet listů: 2

ODPOVĚD CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE NA ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. j.: MV-126879-839/KAP-2017
Dne 25. 6. 2018 obdržel výše uvedený Centrální zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(dále jen „Žádost“) ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“),
k veřejné zakázce DATA_INTERNET-SYM PL_4522 (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané
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“).
Veřejná zakázka byla zahájena odesláním výzvy k podání nabídek, jež byla dle § 141 odst. 1 ZZVZ
odeslána všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému za účelem zadání této
Veřejné zakázky.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace měla následující znění:
„Vážený zadavateli,
žádáme o vysvětlení zadávacího řízení DATA_INTERNET-SYM PL_4522.
1) jsou 2 služby 200mb symetrického internetu do jedné lokality Palackého náměstí – požaduje
Koncový uživatel tyto služby zřídit na dvou nezávislých přístupových technologiích?
2) jsou 2 služby 500mb symetrického internetu do jedné lokality Ruská – požaduje Koncový uživatel
tyto služby zřídit na dvou nezávislých přístupových technologiích?“
Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany Centrálního zadavatele:
Centrální zadavatel posoudil výše uvedenou Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a
po konzultaci s Pověřujícím zadavatelem uvádí následující.
Pověřující zadavatel trvá na svém zadání a nebude provádět žádné změny. Pověřující zadavatel
požaduje zachování stávajícího stavu provozovaných služeb uvedených v bodě 1) a 2) tj. na dvou
nezávislých přístupových technologiích.

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.

Ing. Jiří Kolda
ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních
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