Zadavatel: Česká republika – Puncovní úřad
Kozí 4/748
110 00 Praha 1
Zastoupena předsedou Puncovního úřadu Ing. Martinem Novotným

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE ZADAVATELE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Česká republika – Puncovní úřad, jakožto zadavatel veřejné zakázky „ Poskytování
datových služeb“, zadané na základě oznámení zadávacího řízení ( oznámení o zakázce )
uveřejněném pod evid. č. VZ 60011817 na informačním systému o veřejných zakázkách dne 12.
10. 2007 v otevřeném zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), tímto v souladu s § 49 odst. 3
ZVZ poskytuje všem uchazečům ( také uchazečům jenž poskytl zadávací dokumentaci ), následující
dodatečné informace k zadávací dokumentaci a veřejné zakázce:
1) Zadavatel v třetím odstavci bodu 6. 3. Zadávací dokumentace omylem uvedl odkaz na bod 6.3.8
obchodních podmínek. Zadavatel měl na mysli bod 6.3.6 Obchodních podmínek.
Bod 6.3., třetí odstavec Zadávací dokumentace se mění a zní takto:
Uchazeči pro účely vyhodnocení uvedou časový rozsah v hodinách, ve kterém uchazeč v případě
potřeby započne s mimořádným zásahem u zadavatele, tj. nastoupí k mimořádnému zásahu u
zadavatele, a to od okamžiku oznámení potřeby mimořádného zásahu ze strany zadavatele. Maximální
časový rozsah pro nástup na mimořádný zásah činí dle bodu 6.3.6. obchodních podmínek max. 12
hodin s tím, že uchazeč může navrhnout kratší časový rozsah pro nástup na mimořádný zásah.

2) Zadavatel upřesňuje pojem mimořádného zásahu uvedeného v bodě 6.3. Zadávací dokumentace a
6.3.6 Obchodních podmínek následovně:
Mimořádný zásah představuje jakoukoliv službu poskytovanou nad rámec
poptávaných datových služeb uvedených v bodě 7.1. Zadávací dokumentace, která je
nezbytně nutná pro nepřetržité, bezproblémové a kontinuální poskytování poptávaných
datových služeb.

3) Zadavatel dále oznamuje, že jeden z uchazečů požádal o prohlídku místa plnění a zaměření
signálu. Zadavatel této žádosti vyhověl a sděluje všem ostatním uchazečům, že v případě jejich
zájmu, bude i jim prohlídka umožněna, a to po předchozí telefonické domluvě.

V Praze dne 19. 10. 2007

Ing. Martin Novotný
podpis zadavatele

