ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064
zastoupená
Ing. Vladimírem Velasem,
ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací

Č. j. MV- 60027-1442/SIK5-2013
Praha 24. 6. 2014
Počet listů: 2

ŽÁ DOST O PÍSEMNÉ VYSVĚTLENÍ NABÍDKY
V dynamickém nákupním systému s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS
KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2012, jenž
bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354, ve znění opravných oznámení
o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 7302021026623 a
7302061026623, zavedený zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064,
se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná (dále jen „Centrální zadavatel“)
tímto žádám:
o písemné vysvětlení Vaší nabídky podané v rámci zadávacího řízení zahájeného odesláním
zjednodušeného oznámení, jenž bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku
Evropské Unie za účelem zadání veřejné zakázky s názvem DATA_ETHERNET_002.02. PL_55 (dále jen
„Veřejná zakázka“), konkrétně vysvětlení níže definované nejasnosti.
Centrální zadavatel ve výzvě k podání nabídek pro Veřejnou zakázku (dále jen „Výzva“) stanovil, že
zájemci, kteří se účastnili elektronické aukce, jsou povinni do 3 pracovních dnů ode dne ukončení
elektronické aukce doručit Centrálnímu zadavateli prostřednictvím zaslané zprávy v elektronickém
nástroji příslušný poptávkový list, v němž budou cenové hodnoty vyplněny v souladu s pravidly
uvedenými v článku 4 Výzvy (tedy mj. zvlášť pro každou a všechny Služby v Poptávkovém listu) tak,
aby nabídková cena odpovídala poslední aukční hodnotě („Nabídková cena CELKOVÁ
pro hodnocení“) podané zájemcem (dále jen „Upravený poptávkový list“).
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Vaše společnost se účastnila elektronické aukce pro Veřejnou zakázku a následně doručila
Centrálnímu zadavateli Upravený poptávkový list.
Centrální zadavatel posoudil nabídku Vaší společnosti se zohledněním Upraveného poptávkového
listu a shledal, že výše některých cen za poskytování služeb uvedených v Upraveném poptávkovém
listu, tj. nabídkových cen celkových (cena za zřízení služby + cena za jeden měsíc poskytování služby x
doba poskytování služby) uvedených v Upraveném poptávkovém listu, jsou mnohonásobně nižší než
jejich výše uvedené v poptávkovém listu, jenž byl součástí nabídky Vaší společnosti.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost vznikla Centrálnímu zadavateli nejasnost ohledně
věcného plnění (technologie), jaké má Vaše společnost v úmyslu pro poskytování předmětných
služeb využít.
V souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, Vás tak tímto žádám:
•

o písemné vysvětlení výše definované nejasnosti, a to předložením vyplněné tabulky, která je
přílohou č. 1 této žádosti o vysvětlení nabídky, v souladu s pokyny k jejímu vyplnění
uvedenými v příloze č. 2 této žádosti;

a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti, cestou elektronického
nástroje DNS KIVS.
Centrální zadavatel upozorňuje, že objasnění výše uvedené nejasnosti je nutným předpokladem
pokračování v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
Centrální zadavatel zároveň upozorňuje, že dle výše uvedeného ustanovení § 76 odst. 3 zákona je
třeba nabídku vyřadit, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve stanovené lhůtě.
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