Zadavatel:
Česká republika – Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
IČ: 00002542
zastoupená předsedou Puncovního úřadu Ing. Martinem Novotným

Věc: ODPOVĚDI NA DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

V rámci veřejné zakázky „Poskytování datových služeb“ zadávané dle § 21 odst. 1 písm. a)
ve znění § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na
základě oznámení zadávacího řízení ( oznámení o zakázce ), které bylo uveřejněno v Informačním systému o
veřejných zakázkách dne 12. 10. 2007 pod evid. č. VZ 60011817, Vám tímto zadavatel v zákonem
stanovené lhůtě sděluje následující odpovědi na níže uvedené dotazy, které byly zaslány zadavateli
k zadávací dokumentaci.
I.
Dne 1. 11. 2007 byly zadavateli doručeny následující dotazy:

1. Přesné znění dotazu č. 1:

„ V zadávací dokumentaci je v článku 7.2. Doba a místo plnění veřejné zakázky požadovaný termín
zahájení plnění od 1. 1. 2008. V případě plnění veřejné zakázky jiným uchazečem než je současný dodavatel
služby je termín zahájení plnění dosti nereálný. Vzhledem k tomu, že obálky se otevírají 28. 12. 2007,
v nejlepším případě dojde k vyhlášení vítěze někdy začátkem prosince 2007. Poté běží odvolací lhůta 15 dní
a poté je možno s vítězným uchazečem podepsat smlouvu. Tímto se dostáváme do termínu polovina
prosince, kdy může začít vítězný uchazeč realizaci. Těchto zbývajících 14 dní je velmi málo na realizaci a
předání kompletní funkční IP VPN sítě zadavateli pro jakéhokoli uchazeče. Jsou zde i administrativní
záležitosti ( souhlas vlastníků objektů atd. ), které nelze vynechat. Rád bych se touto cestou dotázal, zda
zadavatel neuvažuje o oddálení termínu pro zahájení plnění.“
Odpověď na dotaz č. 1:
O oddálení termínu zahájení plnění veřejné zakázky zadavatel neuvažuje, a to z důvodu, že v tomto
případě by došlo k výpadku požadované služby, neboť zadavatel má se současným poskytovatelem služeb
uzavřenou smlouvu jen do 31. 12. 2007. Pokud nebude stávající zadávací řízení dokončeno do 31. 12.
2007, pak zadavatel učiní takové právní kroky v souladu se ZVZ, a se stávajícím poskytovatelem služeb, aby
bylo možné tyto služby začít poskytovat s vybraným uchazečem v pozdějším termínu.

2. Přesné znění dotazu č. 2:

„ Dále bych se rád dotázal, zda bude chtít zadavatel poskytovat službu QoS – Quality of Services –
na svých linkách.“
Odpověď na dotaz č. 2:
K tomuto technickému dotazu sdělujeme, že odpověď zní ANO, i když to nebylo výslovně zmíněno
v zadávací dokumentaci. Předpokládali jsme to automaticky, protože to odpovídá současně používaným
technologiím. Částečně to také vyplývá z popisu požadované technologie uvedené v zadávací dokumentaci.

Ing. Martin Novotný
V Praze dne 6.11. 2007

____________________________
za zadavatele

