Č. j. 1/120/420315–2013

V Praze, dne 5. listopadu 2013.

Dodatečná informace zadavatele č - 7 k ZD na VZ „Dodavatel telekomunikačních služeb
pro VoZP ČR“ – odpověď na dotazy uchazeče a úprava zadávací dokumentace
(č. j. 1/160/263898-2013).

Dodatečná změna zadávací dokumentace s č. j. 1/160/263898-2013 č. 1:
Zadavatel upravuje požadavky na návrh smlouvy o dílo uvedené v kapitole 5 Zadávací
dokumentace „Obchodní a platební podmínky“ - první bod (předání díla) takto: „Zhotovitel je
povinen předat dílo objednateli nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.“

Dodatečná změna zadávací dokumentace s č. j. 1/160/263898-2013 č. 2:
V příloze č. 2 Zadávací dokumentace zadavatel opravil chybně stanovenou výši DPH 20% na
21% uvedenou v Poznámce v záhlaví listu „Hovorné“.
Přílohy:
-

Příloha č 2 ZD-Složení nabídkové ceny_v01-01.xls: aktualizovaná verze přílohy
„Složení nabídkové ceny“

Odpovědi na doplňující dotazy ze dne 4. 11. 2013:
Dotaz č. 1 (přesné znění)
Kapitola 4.2 přílohy č.1 k č.j. 1/160/88732-2013, která je součástí zadávacích
podmínek, uvádí, že zadavatel požaduje realizaci datové sítě WAN k 01. 01. 2014.
Konec lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení je stanoven na 18. 11. 2013.
Vzhledem k ustanovení § 82 odst. 1 zákona tedy smlouva na plnění veřejné zakázky
nemůže být uzavřena dřív než v prosinci 2013; s ohledem na povinné procedury
podle ustanovení § 59, § 76 a dalších zákona pak zřejmě bude uzavřena až těsně před
Vánoci nebo těsně před koncem roku - a to ještě jen za příznivé situace, že nebudou
podány námitky a návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.
S ohledem na uvedené termíny žádá dodavatel o informaci, zda tato veřejná zakázky
zadávaná v otevřeném řízení je fakticky otevřena jen těm dodavatelům, kteří již
disponují existující infrastrukturou, zejména tedy stávajícímu poskytovateli.
Dodavatel poznamenává, že realizace z jeho strany vyžaduje mj. výkopové práce pro
připojení 7 lokalit optickými trasami. Realizace je v těchto případech podmíněna
vydáním územních rozhodnutí, což prodlužuje dobu do zavedení služeb na 10
měsíců. Ani řešení prostřednictvím radioreléových spojů nelze realizovat v období
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mezi Vánocemi a koncem roku; naprosto minimální potřebná doba by činila 2
měsíce.
Dokument Příloha č.1 k č.j. 1/160/88732-2013 - Upřesnění předmětu veřejné zakázky
je součástí technických podmínek v zadávacím řízení. Dodavatel si dovoluje
upozornit, že podle ustanovení § 45 odst. 3 zákona technické podmínky nesmí být
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Kromě toho je zadavatel
nepochybně povinen dodržovat zásadu nediskriminace zakotvenou v ustanovení § 6
odst. 1 zákona.
Dále dodavatel poznamenává, že otázka diskriminace požadavkem na extrémně
krátké lhůty byla již opakovaně řešena ve správních řízeních před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže; přímo z oblasti datových telekomunikačních služeb
byla vydána např. pravomocná rozhodnutí ÚOHS-S60,113/2011/VZ8283/2011/540/MKr nebo ÚOHS-S721/2012/VZ-12309/2013/512/JOn; z obou těchto
rozhodnutí lze rozeznat, že doba zavedení služby má diskriminační účinek,
je-li požadována příliš krátká.
Souhrnně dodavatel konstatuje, že minimální doba potřebná k realizaci datové sítě
WAN je 2 měsíce, a to ještě jen v (diskutabilním) případě, že by si zadavatel od
nového poskytovatele chtěl vynutit výhradně radioreléovou technologii. Pokud
zadavatel hodlá pouze nakupovat službu, výběr technologie ponechat na dodavateli
a eventuálně pak těžit z výhod optického připojení svých lokalit, pak nejkratší
rozumná doba od uzavření smlouvy do zřízení služeb činí 10 měsíců.
Dodavatel tedy žádá o informaci, zda zadavatel prodlouží dobu na realizaci, nebo
zda setrvá na výše popsané sporné zadávací podmínce.
Odpověď č. 1:
Zadavatel trvá na ZD, jak byla vymezena. Zadavatel se nedomnívá, že je veřejná zakázka
zadávaná v otevřeném řízení otevřena pouze dodavatelům, kteří již disponují existující
infrastrukturou. Způsob realizace, zejména pak výběr technologie je ponechán plně na
dodavateli, viz textace "Jednotlivé přípojky z páteřní sítě dodavatele do jednotlivých
lokalit zadavatele jsou požadovány prostřednictvím standardních telekomunikačních
linek". Zadavatel nepreferuje žádnou telekomunikační přenosovou technologii, zadavatel
však výhradně požaduje dodržení požadovaných parametrů přenosových linek (zejména
šířku pásma, QoS, předepsanou dostupnost služeb).
Jinak, výzva k podání nabídky s č. j. 1/160/88732-2013 se týká veřejné zakázky, která
byla zrušena v květnu 2013 z důvodu vyřazení všech nabídek až na jedinou. Aktuální
zadávací dokumentace je vyvěšena na veřejném profilu zadavatele a má č. j.
1/160/263898-2013.
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Dotaz č. 2 (přesné znění):
Upraví zadavatel ve smyslu dotazu č. 1 i požadavky na návrh smlouvy o dílo uvedené
v kapitole 5. zadávací dokumentace - Obchodní a platební podmínky - první bod
(předání díla)?
Odpověď č. 2:
Zadavatel upravil požadavek na návrh smlouvy o dílo uvedené v kapitole 5 ZD „Obchodní
a platební podmínky“ - první bod (předání díla) „Zhotovitel je povinen předat dílo
objednateli nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy.“

Dotaz č. 3 (přesné znění):
Upraví zadavatel buňky H47 až H51 v listu „Pravidelné měsíční poplatky" Přílohy
č. 2 ZD (Složení nabídkové ceny)? Uchazeč má na mysli doplnění příslušného vzorce,
tak aby výsledná částka uvedená v buňce „Cena za měsíc" zahrnovala odpovídající
počet zařízení.
Odpověď č. 3:
Zadavatel ponechává list „Pravidelné měsíční poplatky“ Přílohy č. 2 ZD „Složení
nabídkové ceny“ v původním znění. Umožňuje tak případy, kdy se výsledná hodnota
Jednotkové ceny za měsíc vynásobené počtem zařízení (Maximální počet kusů) a hodnota
Celková cena za měsíc mohou lišit.

Dotaz č. 4 (přesné znění):
Upraví zadavatel tabulku Hovorné v Příloze č. 2 ZD, tak aby zahrnovala
i předpokládaný objem hovorného za 1 měsíc? Celkové hodnocení hovorného
je uvedeno v hodnotících kritériích s vahou 15%.
Odpověď č. 4:
Zadavatel ponechává list „Hovorné“ Přílohy č. 2 ZD „Složení nabídkové ceny“ v
původním znění.

Dotaz č. 5 (přesné znění):
Uchazeč žádá o upřesnění, zda do Krycího listu má být uvedena nabídková cena,
která odpovídá řádku 61 v listu „Pravidelné měsíční poplatky" Přílohy č. 2 ZD, tj.
cena bez hovorného.
Odpověď č. 5:
3/4

Č. j. 1/120/420315–2013

V Praze, dne 5. listopadu 2013.

Do Krycího listu nabídky uchazečů požaduje Zadavatel uvést celkový pravidelný měsíční
poplatek za pronájem datových a hlasových služeb, tj. „Celkovou měsíční nabídkovou
cenu“, jak bude specifikována (vypočtena) v Příloze č. 2 ZD „Složení nabídkové ceny“
(řádek 61 v listu „Pravidelné měsíční poplatky“). Zadavatel upřesňuje, aby byla v Krycím
listu nabídky uvedena Nabídková cena bez DPH, Výše DPH a Nabídková cena
včetně DPH.
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