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Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce s názvem:
„Pronájem přenosné výpočetní techniky - 3“

Dobrý den,
Dne 30.12.2010 obdržel zadavatel tyto dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou
veřejnou zakázku:

K uvedené výzvě žádáme o zpřesnění zadávacích podmínek:
Dotaz č. 1
Str. 3, odst.: Předpokládaná cena: Předpokládaná hodnota části 3 předmětu veřejné zakázky
nesmí překročit za 4 roky 110.000,- Kč bez DPH.
Dotaz: Předmětem návrhu smlouvy a cenové kalkulace pro nabídku všech částí předmětu
veřejné zakázky je služba na pronájem po dobu 2 let. Jak je nutné nakládat s informací, že
hodnota pro část 3 je kalkulací za 4 roky?
Odpověď č. 1
Jedná se o písemnou chybu v zadávacích podkladech, uvedená kalkulace pro část 3
předmětu veřejné zakázky platí pro období 2 let (24 měsíců).
Dotaz č. 2
Str. 4, odst.: Platební podmínky: v posledním odstavci je odkaz na Přílohu č.3
uvedených …
Dotaz: Prosím stanovisko k tomuto znění ZD.

ZD

Odpověď č. 2
Opět se jedná o pochybení při vytváření zadávacích podkladů, veškeré obchodní podmínky
jsou uvedeny v příloze č. 3 Zadávací dokumentace.
Dotaz č. 3
Str. 4, odst.: Využití subdodavatele: Pro část 2 předmětu veřejné zakázky na stálé mobilní
připojení k internetu, mobilní tarif včetně pronájmu mobilních telefonů, je požadována služba
od veřejného operátora (poskytovatele mobilních služeb), kdy uchazeč část této služby
„přefakturovává“ (bez navýšení a zisku).
Dotaz: Pro podání nabídky k části 2 předmětu VZ je požadováno touto formulací plnění
podmínek subdodavatele?

Odpověď č. 3
Pod pojmem „subdodavatel“ je možno dle zákonné úpravy rozumět „osobu, pomocí které má
dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky, nebo která mí poskytnout dodavateli k plnění
veřejné zakázky určité věci či práva“ (§ 17 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)). Dle § 331 obchodního
zákoníku platí, že „plní-li dlužník svůj závazek pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by
závazek plnil sám“.
Pokud je tedy možné chápat služby poskytované veřejným operátorem dodavateli ve smyslu
těchto ustanovení, je veřejný operátor subdodavatelem uchazeče a musí být naplněny
podmínky zadávací dokumentace, tedy součástí nabídky musí být i smlouva uzavřená se
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky.
Zadavatel stanoví, že ke splnění této podmínky postačí i smlouva o smlouvě budoucí či
čestné prohlášení podepsané oběma stranami, že pokud bude uchazeči veřejná zakázka
přidělena, bude předmětná smlouva mezi stranami uzavřena.
Dotaz č. 4
Str. 8, odst.: Popis předmětu zakázky: Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření tří
rámcových smluv na poskytování výše popsaných služeb. Tyto rámcové smlouvy budou
uzavřeny s uchazeči, kteří se na základě hodnocení pro každou část předmětu veřejné
zakázky umístí na prvním místě.
Dotaz: Uzavření popsaných rámcových smluv předpokládá pouze dílčí plnění?
Odpověď č. 4
Nikoli, forma rámcových smluv byla zvolena z toho důvodu, že u některých částí předmětu
zakázky zadavatel předpokládal objednávání na základě konkrétních potřeb (vizte prosím
odpověď na dotaz č. 6)

Dotaz č. 5
Str. 8, odst.: Popis předmětu zakázky: Zadavatel garantuje, že bezprostředně po podpisu
smlouvy od vítězného uchazeče odebere minimálně 15 stálých mobilních připojení
k internetu včetně přenosných počítačů (7 ks typ A a 8 ks typ B) a 15 mobilních tarifů včetně
mobilních telefonů a ADSL. Další služby budou objednávány dle aktuálních potřeb
zadavatele.
Dotaz: Znamená to, že bude v první části dodána (a fakturována) pouze dílčí část a ostatní
podle potřeb zadavatele?
Pozn. Uchazeč objednává a hradí kompletní služby na určenou dobu za sjednaných
podmínek, které jsou dané objemem poskytovaných služeb, dílčí plnění přináší komplikace a
nestabilitu sjednané služby a ceny.
Odpověď č. 5
Po zvážení zadavatel stanoví, že po uzavření smlouvy odebere veškeré plnění, které je
předmětem konkrétní části zakázky, tedy všech 26 počítačů, 30 mobilních telefonů včetně
tarifů, 26 mobilních připojení k internetu a ADSL

Dotaz č. 6
Str. 9 odst.: Část 1 předmětu veřejné zakázky: Přenosné počítače: pronájem dvou typů
přenosných počítačů, včetně operačního systému a balíku kancelářských programů
(Operační systém a balík kancelářských programu musí být kompatibilní s operačním
systémem, jenž je na OSF MV ČR používán, včetně standardního balíku kancelářských
programů, jedná se o Windows XP a standardní balík kancelářských programů).
Dotaz: Vzhledem k tomu, že není blíže specifikován „standardní balík kancelářských
programů“ bude postačovat Open Office, obsahující standardní nástroje kancelářských
programů?
Pozn.: V případě, že tento produkt nevyhovuje, žádáme o specifikaci standardního balíku
kancelářských programů.
Odpověď č. 6
Zadavatel požaduje balík kancelářských programů Microsoft Office a současně uvádí, že
použití tohoto obchodního názvu je pouze uvedením minimálního standardu a uchazeči
mohou nabídnout plnění jiné, technicky i kvalitativně obdobné.

Dotaz č. 7
Str. 9, odst.: Část 2 předmětu veřejné zakázky: Mobilní tarif a stálé mobilní připojení
k internetu, dále popsaná a požadovaná služba a tarif.
Dotaz: Jak bude hrazeno překroční tarifu?
Odpověď č. 7
Překročení specifikovaného tarifu bude hrazeno dle podmínek uvedených v nabídce
uchazeče, tedy dle podmínek platných pro úhradu ceny služeb po překročení předplaceného
paušálu/tarifu.
Dotaz č. 8
Str. 10, odst.: Část 3 předmětu veřejné zakázky: Zavedení ADSL 16Mb/s do objektu
Jindřišská 34 a rozšíření signálu pomocí wi-fi routerů po objektu na dobu 24 měsíců.
K rozšíření signálu pomocí wi-fi routerů, zpracování projektu a návrhu ceny je nezbytné znát
topologii wi-fi sítě a počet Access pointů – AP (přípojných míst).
Dotaz: Kolik AP bude instalováno v objektu Jindřišská 34?
Odpověď č. 8
Službu ADSL budou využívat dvě patra budovy, je tedy na uchazeči, aby určil, kolik AP bude
potřeba. Dle zadavatele by měla postačovat dvě přípojná místa.

S pozdravem,

Ing. Pavel Kryštof
ředitel OSF

