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Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. 

 
K Vašemu č. j.: ---- 
Referent: Jitka Thámová 
Příloha: Dle textu 
  
  

Zájemci o veřejnou zakázku  
 
 
 
 

    
       Na základě žádostí dodavatelů Vám ve smyslu § 49 odst. 2 Zákona č. 137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, v příloze zasíláme dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám veřejné zakázky „Zajištění antivirové a antispamové ochrany  Ministerstva financí 
a Daňové správy“ uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek  dne  27.2.2012 pod  ev.č. 
7202011008399.  

 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 

 ………………………………… 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru – Finanční   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
 
Dotaz č. 10 (přesné znění): 
Ze zadávacích podmínek nevyplývá požadavek zadavatele na délku implementace předmětu veřejné 
zakázky. Může zadavatel alespoň rámcově odhadnout, zda doba na implementaci pro uchazeče bude 1 
měsíc,  3 měsíce či více měsíců od termínu podpisu smlouvy? Má zadavatel požadavek na termín 
uvedení celého systému do ostrého provozu? 
Odpověď: 
 Zadavatel požaduje, že termín na uvedení celého systému do ostrého provozu bude do 4 týdnů od 
podpisu smlouvy. 
 

Dotaz č. 11 (přesné znění): 
Ze ZD z přílohy č.3, článku I. Všeobecné požadavky na produkt , odrážka první a druhá vyplývá, že 
koncový klient a dokumentace ke klientovi musí být v českém jazyce? Platí tedy pro případ nesplnění 
tohoto požadavku, že nabídka uchazeče bude vyloučena ze zadávacího řízení dle § 76 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb.dále ZVZ pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách? 
Prosíme o odpověď, zda bude či nebude vyloučen uchazeč, který tento parametr ze ZD nesplní. 
Odpověď: 
V Příloze č. 3, článku I. Všeobecné požadavky dna produkt, odrážce  první a druhé Zadávací 
dokumentace jsou uvedeny požadavky zadavatele: 

 Koncový klient musí být dostupný v českém jazyce, 
 Dokumentace k produktu musí být dostupná v českém jazyce 

V § 76 odst. 1 Zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) je 
uvedeno, že hodnotící komise posoudí nabídky  uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, 
musí být vyřazeny.  
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