
 
Dodatečné informace č. 6 
 
      V souladu s ustanoveními § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 6 k zadávacím 
podmínkám veřejné zakázky - nadlimitní otevřené řízení „Poskytování služeb 
servisu, správy a údržby komunikační a systémové infrastruktury MF“, 
Evidenční  číslo VZ v ISVZ  60064554, Č.j. zadavatele  232/72379/2011/BA: 
 

Dotaz č. 1 V příloze č. 1 zadávací dokumentace, kapitole II., ad. 13 Pravidelné 
prodlužování podpory výrobců zařízení komunikační a systémové infrastruktury je v 
první odrážce stanoveno, že předmětem této služby je: 
Zajištění procesu dodávky a pravidelného prodlužování podpory výrobců HW a SW 
(maintenance) pro všechny technologie zahrnuté pod smlouvu o technické podpoře s 
výjimkou těch zařízení nebo software, pro která již nelze tuto podporu výrobce 
zakoupit = výrobce zařízení již tuto podporu nenabízí, ze strany výrobce je ukončena 
podpora daného typu zařízení. 
 
V předposlední odrážce předmětné části přílohy č. 1 je stanoveno, že prodloužení 
podpory výrobců zařízení nebo SW zajišťuje uchazeč. Nabídková cena má dle 
poslední odrážky zahrnovat i cenu za podporu výrobce všech HW zařízení uvedených 
v příloze zadávací dokumentace. Je tedy součástí předmětu plnění veřejné zakázky 
zajištění a pravidelné prodlužování podpory výrobců HW a SW komunikační a 
systémové infrastruktury, s výjimkou těch zařízení nebo software, pro která již nelze 
tuto podporu výrobce zakoupit, a to na náklady uchazeče? 
 
Odpověď č. 1 Ano, ale v případě SW systémové infrastruktury (AVO, Active 
Directory, …)  je obnova řešena v součinnosti s Uchazečem (odborné konzultace 
ohledně nových produktů, upozornění na konec platnosti stávajících podpor) 
prostřednictvím samostatného výběrového řízení, a to v souladu se zákonem 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  případně na základě rámcových smluv 
(rámcová smlouva na produkty Microsoft  - Select popřípadně Select Plus).  
Nabídková cena bude kalkulována na základě kapitoly II, ad. 13, odstavec 8., tedy 
včetně podpory výrobců všech zařízení uvedených v Příloze č. 3 Zadávací 
dokumentace, tedy včetně produktů od výrobců SUN/Oracle, HP, AMINO, Teracue 
s výjimkou těch zařízení, pro která ji již výrobce nenabízí (není ji možné získat) – viz 
citace z kapitoly II., ad 13. 
 
Dotaz č. 2 V příloze č. 1 zadávací dokumentace, kapitole II., ad. 15 Služby 
nadstandardní péče - přidělení vyhrazených, kvalifikovaných specialistů je stanoveno, 
že předmětem plnění této části služby je přidělení specialistů uchazeče. Co se myslí 
pod pojmem „přidělení“ – jedná se o poskytnutí plné pracovní kapacity zaměstnanců 
uchazeče pro potřeby zadavatele po dobu plnění smlouvy nebo o jinou formu služeb? 
 



Odpověď č. 2 Přidělením vyhrazených specialistů se rozumí vyčlenění stabilního 
týmu specialistů  Dodavatele, kteří budou plnit požadavky specifikované v zadávací 
dokumentaci. 
Stabilita týmu a jeho vysoká profesní a odborná způsobilost má zajistit dobrou 
komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavatelem, stejně tak jako omezit dobu strávenou 
seznamováním se s prostředím a procesy zadavatele a novými/ad hoc pracovníky 
dodavatele. 
Zadavateli budou vyhrazení specialisté poskytnuti prioritně, v souladu s požadavky a 
ostatními ustanoveními Zadávací dokumentace a to až do vyřešení 
požadavků/problémů/nároků, výjimku z tohoto tvoří jeden Dedikovaný specialista, 
který bude poskytnut na plnou kapacitu, viz Dedikovaný specialista v kapitole II, ad. 
15. 
 
Dotaz č. 3 V harmonogramu plateb uvedeném v příloze č. 2 zadávací dokumentace 
není uveden konkrétní časový interval, ve kterém mají být vystavovány faktury za 
cenu díla. Je uchazeč oprávněn v rámci své nabídky zvolit harmonogram plateb podle 
své volby např. v měsíčním nebo kvartálním intervalu? 
 
Odpověď č. 3 Ano, uchazeč je oprávněn v návrhu smlouvy zvolit harmonogram 
plateb dle vlastní volby, přičemž Zadavateli se jeví, vzhledem k předmětu VZ,  jako 
nejvhodnější uvedená měsíční či kvartální fakturace.  
 
Dotaz č. 4 V příloze č. 2 zadávací dokumentace - části obchodní podmínky, je v 
kapitole s názvem Ochrana informací rozlišena doba trvání ochrany informací pro 
smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění a smlouvy, jejichž předmětem je 
jednorázové plnění. Vzhledem k tomu, že „Smlouva o dílo Poskytování služeb servisu, 
správy a údržby komunikační a systémové infrastruktury MF“ bude smlouvou na 
opakované plnění, máme za to, že do návrhu smlouvy by mělo být vloženo vymezení 
doby trvání povinnosti ochrany informací tak, jak je v zadávací dokumentaci uvedeno 
pro smlouvy s opakovaným plněním. Je takový postup v souladu se zadávacími 
podmínkami? 
 
Odpověď č. 4 Ano, toto je možné. Uvedené obchodní podmínky jsou obecnými 
obchodními podmínkami používanými při návrhu smluv. 
 
Dotaz č. 5 V příloze č. 2 zadávací dokumentace, v kapitole obchodních podmínek s 
názvem Ukončení smluvního vztahu se uvádí, že smlouva má být uzavřena na dobu 
neurčitou: 
• od …………… 201.. 
• od data podpisu smlouvy 
V části obchodních podmínek s názvem Závěrečná ustanovení je uvedeno, že smlouva 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Od kdy 
má tedy být smlouva považována uzavřenou, platnou a účinnou? 
 
Odpověď č. 5 Předpokládaným dnem nabytí účinnosti smlouvy je 1.1.2012, přičemž 
smlouva bude považována za platnou a uzavřenou dnem  podpisu oběma smluvními 



stranami.  Opět je možné říci, že uvedené obchodní podmínky jsou obecnými 
obchodními podmínkami Zadavatele. 
Návrh smlouvy podané Dodavatelem, bude v rámci jednání o smlouvě připomínkován 
právním oddělením Zadavatele. 
 
Dotaz č. 6 Můžete blíže vysvětlit ustanovení uvedené v příloze č. 2 zadávací 
dokumentace, části obchodních podmínek s názvem Ukončení smluvního vztahu, 
odst. 4.2: 
„Zhotovitel má v případě odstoupení od smlouvy v každém případě nárok na náhradu 
prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejm. 
nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.“, 
zejména co se má na mysli pod termínem „náhradní řešení“? 
 
Odpověď č. 6 Toto ustanovení se váže na ustanovení článku 4.1 písm.b), c) a e) a 
marné uplynutí 30ti denní lhůty, kdy Zhotovitel neplnil. Náhradním řešením se tedy 
rozumí způsob zajištění náhradního plnění (například zajištění třetích stran na 
odstranění vady předmětu plnění, apod.). 
 
Dotaz č. 7 V příloze č. 2 zadávací dokumentace, v kapitole obchodních podmínek s 
názvem Práva duševního vlastnictví jsou uvedeny licenční podmínky vztahující se na 
případ, kdy jsou součástí předmětu plnění počítačové programy. Licence k 
standardním softwarovým produktům může být za normálních okolností poskytnuta 
pouze za licenčních podmínek stanovených výrobcem předmětného softwarového 
produktu. Je v souladu se zadávacími podmínkami, pokud uchazeč do návrhu smlouvy 
doplní ustanovení: 
„Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy se v případě dodávky standardních 
softwarových produktů Zhotovitele nebo třetích stran budou práva k užití takových 
softwarových produktů a práva k provádění jejich změn nebo úprav řídit příslušnými 
licenčními ustanoveními výrobců příslušných softwarových produktů, včetně 
případných omezení rozsahu práva k užití (licence).“ ? 
 
Odpověď č. 7 Ano toto ustanovení je možné uvést do smlouvy. 
 
Dotaz č. 8 V příloze č. 2 zadávací dokumentace, v kapitole obchodních podmínek s 
názvem Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění 
není v odst. 3 stanovena doba, ve které mají být odstraněny vady poskytnutého plnění. 
Může uchazeč v návrhu smlouvy navrhnout dobu pro odstranění vad podle svého 
uvážení nebo je zadávacími podmínkami určitým způsobem limitován? 
 
Odpověď č. 8 Uchazeč je vázán podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci 
(zvláště pak v Přílohách č. 1 a 3). Pokud uchazeč považuje za potřebné uvedený údaj 
v návrhu smlouvy rozepsat, vzhledem ke komplexnosti předmětu plnění, může tak 
učinit. 
 
Dotaz č. 9 V zadávací dokumentaci odstavec 13.C. - Technické kvalifikační 
předpoklady písmeno e) a Příloze č.1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky kapitola 



IV. odstavec 1) jsou odkazy na „Tabulku č.1“. Je zmíněnou tabulkou myšlena 
neočíslovaná tabulka v Příloze č. 3?. 
 
Odpověď č. 9 Ano tímto se rozumí Příloha č. 3 – Seznam HW Prvků (Tabulka). 
 
 
 
V Praze dne  27. září  2011 
 
 
                                                                                      ………………………………. 
                                                                                                        Zadavatel 
                                                                                                Ing. Stanislav Sluka 
                                                                                                  Ředitel odboru 23 
                                                                                             Ministerstvo financí ČR 
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