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Odpověď na žádost o dodatečné informace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
MINISTERSTVO FINANCÍ
IČO: 00006947

Sídlo/místo podnikání:
Letenská 525/15
11800  Praha

Kontaktní osoba:
Jméno: Vít Tůma
E-mail: vit.tuma@mfcr.cz
Telefon: +420257042768
Funkce/pracovní pozice: referent

Organizační útvar:
33
Kontaktní adresa:
Letenská 525/15
118 10 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Poskytování IP MPLS datové služby pro 7 územních pracovišť Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/14/V00018351
Evidenční číslo: MF-74278/2014/3301

Dne 27.11.2014 16:44:00

detail VZ

Text odpovědi

Tímto poskytuje zadavatel dodavateli ve věci veřejné zakázky s názvem Poskytování IP MPLS datové služby pro 7 územních
pracovišť Ministerstva financí dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě žádosti jednoho či více dodavatelů nebo na základě rozhodnutí zadavatele.

Dodatečné informace na základě žádosti dodavatelů

Dodatečné informace poskytnuté zadavatelem na základě žádosti dodavatelů jsou uvedeny v následujícím číslovaném přehledu,
přičemž jednotlivé žádosti (dotazy) jsou řazeny chronologicky tak, jak byly zadavateli doručeny.

Číslo žádosti (dotazu) 1.

Přesné znění žádosti (dotazu) Dobrý den,
posíláme žádost o poskytnutí dodatečných informací.

Dotaz č. 1:
V příloze č. 1 Vzoru Smlouvy – Specifikace Služby připojení lokality do
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prostředí IP MPLS VPN jsou uvedeny místa plnění včetně kódů RUIAN.
Dovolujeme si zadavatele upozornit, že lokality s KIMFIDD_4022 a
KIMFIDD_4023 jsou chybně uvedeny RUIANy. Žádáme tímto zadavatele o
opravu příslušných koncových bodů tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně.

Dotaz č. 2:
Zadavatel v zadávacích podmínkách s názvem „Požadavky na kvalifikaci
dodavatelů“ uvádí, že
prokázání kvalifikace nepožaduje. Pod názvem „Specifikace dokladů, jejichž
předložení bude zadavatelem požadováno“ ovšem zadavatel uvádí
požadavek na předložení konkrétních dokladů.
Chápe uchazeč správně, že požadované doklady k prokázání kvalifikace
budou vyžadovány až po
dodavateli, který bude vybrán jako vítězný uchazeč a bude s ním uzavřena
smlouva? Nebo musí být požadované doklady již součástí nabídky?

Dotaz č. 3:
V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že nebude probíhat prohlídka míst
plnění.
Vzhledem k požadovaným parametrům služby je pro sestavení nabídky
nezbytné provést
prohlídku míst plnění. Žádáme tímto o její umožnění a uveřejnění kontaktní
osoby (kontaktních
osob), aby si uchazeč mohl dohodnout přesné termíny prohlídek.
Dále žádáme zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek,
aby bylo možné
fyzickou prohlídku míst plnění provést a využít informace získané v rámci
těchto prohlídek pro
zpracování seriózní nabídky.

Odpověď Odpověď na Dotaz č. 1:
KIMFIDD_4022 má správný kód adresního místa RUIAN: 22658564
KIMFIDD_4023 má správný kód adresního místa RUIAN:42592887

Odpověď na Dotaz č. 2:
ANO, zadavatel se snaží tímto krokem snížit administrativní náročnost na
uchazeče, požadované doklady k prokázání kvalifikace budou vyžadovány
až po
dodavateli, který bude vybrán jako vítězný uchazeč či vítěz dílčí části.

Odpověď na Dotaz č. 3:
V případě potřeby provést místní šetření v lokalitách Celní správy (MF-GŘC)
je stanovena kontaktní osoba pan David Koucký, e-mail
d.koucky@cs.mfcr.cz mobil +420723757364.

V případě potřeby provést místní šetření v lokalitách Finanční správy
(MF-GFŘ) jsou stanoveny kontaktní osoby takto:
Smilovice, Chotilsko 91 Ing. Pavel Topinka, 724307039
pavel.topinka@fs.mfcr.cz

Karlovy Vary, Sportovní 28, Bc. Tomáš Goesl, 604 291 544,
tomas.goesl@fs.mfcr.cz
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Pardubice, Boženy Němcové 2625, Bc. Jiří Světínský, 466713 225, mobil
603884449, mail Jiri.Svetinsky@fs.mfcr.cz
Jiří Kozlík, 466713 224, mobil 603704385, mail Jiri.Kozlik@fs.mfcr.cz

K posunu termínu - lhůty pro podání nabídek nemáme zásadní námitky, jen
je potřeba zajistit kontinuitu služeb po 1.1.2015 buď u stavajících
poskytovatelů anebo již od vítěze dílčí části nabídky. Ohledně našetření v
místě plnění je potřeba kontaktní osoby kontaktovat předem a domluvit se
na termínu před nově stanovenou lhůtou pro podání nabídky, která se mění
na 10.12.2014 do 10,00 hodin. Delší dobu pro místní šetření neposkytujeme
s ohledem na to, že 5 lokalit ze 7, již bylo mezi oslovenými uchazeči
soutěženo v předchozích zadávacích řízení.
Nové lokality jsou pouze 2 - s KIMFIDD_4022 a KIMFIDD_4023.

Vytvořil

Jméno a příjmení Vít Tůma, v.r.

Doručení
Datum 27.11.2014 17:01:58


