Dodatečné informace č. 2
Veřejná zakázka

„Správa vnitropodnikové sítě a uživatelská podpora“

Zadavatel

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.
Průhonice, Květnové náměstí 391
000 27 073

Adresa:
IČO:

Zadavatel v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek (dále jen zákon) v rámci veřejné zakázky na akci:
„Správa vnitropodnikové sítě a uživatelská podpora“
uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentaci v reakci na dotazy účastníků.
Dotaz účastníka / odpovědi jsou uvedeny modře
1. V ČP ke splnění kvalifikačních předpokladů v seznamu služeb se cena u
smlouvy na dobu neurčitou uvádí jako měsíční nebo za nějaké období?
Odpověď:
Zadavatel požaduje seznam významných služeb za poslední tři roky. Pokud
má tedy účastník smlouvu na dobu neurčitou, na jejímž základě provádí
úkony, které např. měsíčně fakturuje. Může tuto smlouvu použít jako svoji
referenci s tím, že hodnota bude stanovena součtem již odvedených prací.
Do hodnoty by se tak nemělo počítat to, co ještě není odpracováno a
fakturováno. Tedy neukončené části zakázky.
2. Ve výzvě k podání nabídek je v způsobu podání nabídek řečeno, že „Dodavatel
je povinen elektronicky podanou nabídku chránit před neoprávněným čtením
formou šifrování jejího obsahu. Dodavatel využije pro účely šifrování certifikát
veřejného klíče, který je uveden v detailu příslušného zadávacího postupu v
sekci Zadávací dokumentace. Zadavatel dále stanoví, že elektronická nabídka
zašifrovaná jiným certifikátem se nebude považovat za podanou a v průběhu
zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet v souladu s § 28 odst. 2 zákona“
V Zadávací dokumentaci takový klíč není?
Odpověď:
Zadavatel bude akceptovat veškeré nabídky, které mu budou doručeny
skrze profil zadavatele https://ezak.mzp.cz/profile_display_13.html.
Zadavatel netrvá výše uvedeném znění.
3. V Doporučeném způsobu podání bod 6. doplněný návrh smlouvy podepsaný
a orazítkovaný... Jaký je postup pokud nemáme razítko a smlouvy podepisuje
jednatel el. podpisem?
Odpověď:
Elektronický podpis je plně dostačující.
4. Stačí k prokázání základní způsobilosti $74 ČP, které je součástí zadávací
dokumentace? Nebo se postupuje dle $75?
Odpověď:
Zadávací řízení je vyhlašováno v režimu Zjednodušeného podlimitního řízení
(dále jen ZPŘ). V rámci ZPŘ má účastník právo nahradit svoji kvalifikaci
čestným prohlášení. K prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona stačí
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při podání nabídky čestné prohlášení. Nicméně platí, že vybraný účastník
bude povinen před podpisem smlouvy doložit způsobilost dle § 75 zákona.
5. Prokázání technické kvalifikace – 1 služba obdobného charakteru v min
hodnotě 500.000,- Jak se postupuje u smlouvy na dobu neurčitou?
Odpověď:
Viz. odpověď výše. U smlouvy na dobu neurčitou uvede účastník celkovou
hodnotu zakázky, již provedených prací. Nikoliv hodnotu, která nastane
v budoucnosti.
Dotaz účastníka / odpovědi jsou uvedeny modře
Prosím mohli byste přesně specifikovat časy, v kterých by měl být na pracovišti v
Průhonicích přítomný IT pracovník? V dostupné dokumentaci k VZ je napsáno, že je
nezbytné, aby byl pověřený pracovník přítomen v úterý nebo ve čtvrtek v určených
časech a dále dle domluvy a potřeb. Na prohlídce jste zmiňoval jiné zadání. Pro
správné zpracování nabídky, je pro nás nezbytné tyto údaje znát.
Odpověď:
V zadávací dokumentaci v čl. 3 Způsob vykonávání správy sítě a uživatelské podpory
je uvedeno, že zadavatel požaduje fyzickou přítomnost 1 pracovníka na správu sítě
a technickou podporu v termínu út nebo čt v rozsahu 9-14 hod a dalšího pracovníka
na uživatelskou podporu v rozsahu út až čt v r 8:30 - 16:30 hod.

V Průhonicích dne 23.03.2022

podepsal
Doc. RNDr. Digitálně
Doc. RNDr. Ivan
Suchara, CSc.
Ivan
Datum: 2022.03.24
Suchara, CSc. 07:11:42 +01'00'

…………………...........................……………………..
Doc. RNDr. Ivan Suchar, CSc., ředitel
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
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