Zadavatel:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
IČ: 71377999

Veřejná zakázka:
„Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti
malých a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v
rámci OPPI“

Evidenční číslo VZ: 60061220

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZVZ“)

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jako zadavatel shora uvedené veřejné
zakázky (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 8. července 2011 žádost o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám.
Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.
Dotaz č. 1:
K příloze CI_ICT_služby_ZD_P2_smlouva_P2_TS, list 4 – Pevný internet, QoS – Z velkoobchodní
nabídky RAO ADSL – varianta a) a b):
Směr IP provozu od koncového zařízení na PTA směrovač (směr k Poskytovateli). V tomto směruje
veškerý IP provoz obsluhován jako best effort bez ohledu na požití QoS pole v IP paketu. “ QoS není
poskytován inkumbentním operátorem vůbec v jednom směru.
Jak v tomto případě postupovat? Prosíme o opravu zadání.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel uvádí, že VoIP je v tomto konkrétním případě pouze volitelnou službou mimo rámec
předmětu plnění této veřejné zakázky, takže není součástí cenově zvýhodněných ICT služeb. Kvalita
pevného připojení pro VoIP zde vychází z obecné definice kvality pevného připojení typu xDSL dle
specifikace velkoobchodní nabídky inkumbentního operátora a zadavatel nepožaduje žádné další
záruky kvality nad rámec zmíněného režimu best effort.
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Dotaz č. 2:
K příloze CI_ICT_služby_ZD_P2_smlouva_P2_TS, list 4 – Pevný internet:
N poskytovaná a spravovaná dodavatelem služby na protokolu IP Sec – je myšleno propojení poboček
nebo zabezpečený přístup do vnitropodnikové sítě z Internetu?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu uvádí, že, jak vyplývá ze zadávacích podmínek této veřejné zakázky, se jedná
pouze o doplňkovou službu, která není součástí cenové kalkulace. Specifikované pevné připojení by
jej mělo umožňovat jako volitelnou službu bez dalších parametrů kvality. Poskytování této služby je
možné řešit individuálně dle standardní obchodní nabídky mimo rámec předmětu plnění této veřejné
zakázky bez Slevy ICT.
Dotaz č. 3:
K příloze CI_ICT_služby_ZD_P2_smlouva_P2_TS, list 13 – Síťová infrastruktura:
Požadujete opravdu pouze dodávku zařízení a její konfiguraci (tak je to uvedeno v zadání) anebo
požadujete komplet dodávku včetně instalace (natáhnutí kabeláže, vrtání do zdi, uchycení atp.)?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu uvádí, že se jedná o náklady kompletní instalace. Dodavatel musí vycházet ze
zkušeností s typovými průměrnými instalacemi firmách malých podnikatelů a ty nacenit. Žádné další
náklady mimo předmět plnění této veřejné zakázky není možné Uživateli účtovat dle podmínek
programu.
Dotaz č. 4:
K příloze CI_ICT_služby_ZD_P2_smlouva_P2_TS, Konektivita:
Prosíme o informace, zda konektivita je brána jako nedílná součást služby (a musí být tedy již
zahrnuta do nabídky jednotlivých produktů/služeb) nebo ji budeme nabízet separátně. Druhá
varianta je pro nás rozhodně preferovanější, protože jinak bude problém - jak ke každému produktu
nadefinovat všechny možné kombinace s jednotlivými konektivitami.
Odpověď zadavatele:
Konektivita je součástí pouze Ceny ICT služeb, ve kterých je to výslovně uvedeno. V opačném případě
se počítá s tím, že Uživatel má svoji vlastní konektivitu, na které se budou provozovat cenově
zvýhodněné ICT služby. Další variantou je, že si Uživatel pořídí konektivitu vlastní mimo předmět
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plnění této veřejné zakázky, tedy mimo projekt. Platí však, že je možné specifikovat minimální
konfigurace a parametry pro provozování cenově zvýhodněných ICT služeb.
Dotaz č. 5:
Je nutné, aby zákazník měl funkční deaktivační prorating? Pokud si zákazník zřídí dotovanou službu v
průběhu svého zúčtovacího období na určitou dobu, je možné mu službu deaktivovat vždy až ke konci
zúčtovacího období měsíce, ve kterém mu smlouva končí?
Např: zúčtovací období (bill cycle) 10. každého měsíce, objednání služby 20. každého měsíce ->
scénář: aktivace služby 20. daného měsíce spolu s platbou za poměrnou část zúčtovacího období a
deaktivace vždy až 10. v měsíci.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu uvádí, že v zadávacích podmínkách není uveden požadavek na to, aby Uživatel
měl funkční deaktivační prorating. Pro poskytování ICT služeb je rozhodné to, že budou poskytovány
vždy po dobu 24 - 36 měsíců, nezávisle na tom, jak má Uživatel nastaveno zúčtovací období. Pokud
bude ICT služba poskytována pouze po část měsíce, bude za příslušný měsíc uhrazena pouze
poměrná část ceny za danou ICT službu. Platí, že Slevu ICT je možné čerpat pouze po fixní počet
měsíců, uvedených v Žádosti – tj. 24 až 36 měsíců. Jakékoliv části měsíce nad tento rámec si bude
Uživatel hradit sám bez Slevy ICT.
Dotaz č. 6:
Subdodavatelská smlouva:
Požadavkem pro obsah odpovědi na zadávací dokumentaci je Subdodavatelská smlouva a doklady
prokazující splnění kvalifikace subdodavatelem v požadovaném rozsahu včetně závazného prohlášení
o budoucí spolupráci a specifikace částí veřejné zakázky, které uchazeč hodlá splnit s pomocí
subdodavatele, případně prohlášení uchazeče ve smyslu odst. 4.5 zadávací dokumentace, že nemá v
úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).
Co konkrétně chcete v této subdodavatelské smlouvě vidět?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel v odpovědi na uvedený dotaz odkazuje na odst. 4.6 písm. b) zadávací dokumentace, kde je
pro subdodavatele, kterými je prokazováno splnění kvalifikace, uvedeno, že z předložené
subdodavatelské smlouvy musí vyplynout závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal
splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ.
Dotaz č. 7:
Je možné prokázat splnění kvalifikačního požadavku prostřednictvím sdružení subdodavatelů, kdy by
se kvalifikace členů takového sdružení sčítala?
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu uvádí, že o předmětnou zakázku se samozřejmě může ucházet i sdružení
uchazečů podáním společné nabídky ve smyslu § 51 odst. 5 ZVZ. V rámci společné nabídky musí být
kvalifikace doložena v souladu s § 51 odst. 5 ZVZ, tedy tak, že každý z dodavatelů je povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně, přičemž platí, že každý
jednotlivý kvalifikační předpoklad musí splňovat alespoň jeden z dodavatelů ve sdružení v celém
rozsahu. V rámci jednoho kvalifikačního předpokladu není možné sčítat kvalifikace jednotlivých
dodavatelů v rámci sdružení, jednotlivé kvalifikační předpoklady však mohou být prokázány odlišnými
dodavateli v rámci sdružení.

V Praze dne 12. července 2011
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