ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064
zastoupená
Mgr. Lenkou Přibovou,
na základě pověření ministra vnitra ze dne 6. 8. 2020, č.j. MV-123028-1/VZ-2020
Č. j.: MV-137550-42/VZ-2020

Praha 17. 9. 2020
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, 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, jenž bylo
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie za účelem zadání
veřejné zakázky s názvem DATA_INTERNET-SYM PL_30010 (dále jen „Veřejná zakázka“), se mění
následovně:
•

Příloha č. 1 Výzvy se nahrazuje novým zněním – nové znění přílohy č. 1 je přílohou tohoto
Rozhodnutí;

•

lhůta pro podání nabídek na Veřejnou zakázku se prodlužuje do 15. 10. 2020 10:00 hodin.
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Odůvodnění:
V návaznosti na uplatnění práva změnit zadávací podmínky Veřejné zakázky, které bylo Centrálním
zadavatelem vyhrazeno v článku 2 Výzvy k podání nabídek na Veřejnou zakázku, Centrální zadavatel
uvádí následující.
Centrální zadavatel na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a po dohodě
s Pověřujícím zadavatelem upřesnil u služby KIVS ID D-IS003-000184 parametr „RÚIAN Adresní místo“
pro místo poskytování služby. Uvedené změny jsou provedeny v poptávkovém listu
P1_Poptavkovy_list_30010-DATA_INTERNET-SYM.xlsx, který je přílohou tohoto Rozhodnutí.
Shora uvedená úprava tak reálně představuje změnu zadávacích podmínek Veřejné zakázky
spočívající v opravě parametru „RÚIAN Adresní místo“ u služby KIVS ID D-IS003-000184, kdy Centrální
zadavatel upravil „RÚIAN Adresní místo“ "7434456“ a nahradil jej novým kódem RÚIAN „7438443“.
S ohledem na výše uvedené, tj. na provedené změny v poptávkovém listu, kterými reálně došlo ke
změně parametru „RÚIAN Adresní místo“ u služby KIVS ID D-IS003-000184 předmětné Veřejné
zakázky, Centrální zadavatel současně ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek na výše uvedenou Veřejnou zakázku s názvem DATA_INTERNET-SYM PL_30010 o 23 dní, tj.
lhůta pro podání nabídek uplyne dne 15. 10. 2020 v 10:00 hod.

Poučení:
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 an. 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. Lenka Přibová
pověřena řízením odboru veřejných zakázek,
na základě pověření ministra vnitra

Příloha:
-

P1_Poptavkovy_list_30010-DATA_INTERNET-SYM.xlsx
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