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. 13
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 19. srpna 2011 žádosti o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám.
Na níže uvedený dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.
Dotaz č. 1:
Prohlášení subdodavatelů
V souladu s požadavkem zadavatele uvedeným v čl. 4.6 odst. 4 zadávací dokumentace má uchazeč v
nabídce doložit písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, v němž bude
obsažen závazek subdodavatele podílet se na plnění veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
Předpokládáme, že za takovéto prohlášení bude považováno i prohlášení subdodavatele, ve kterém
subdodavatel potvrzuje, že již v minulosti uzavřel s uchazečem smlouvu o poskytování určité služby či
zboží a současně potvrzuje, že uchazeč je oprávněn tyto služby či zboží za podmínek uzavřené
smlouvy použít i pro potřeby plnění této veřejné zakázky.
Můžete potvrdit, že náš předpoklad je správný?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel uvádí, že z prohlášení subdodavatele musí vyplynout závazek, že subdodavatel v případě
zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky
ve stanoveném rozsahu. Pro účely splnění požadavku dle odst. 4.6 odst. 4 zadávací dokumentace
tedy není rozhodující, zda existuje smluvní vztah mezi uchazečem a subdodavatelem na poskytování
předmětných služeb, ale zda je subdodavatel připraven podílet se na plnění veřejné zakázky ve
stanoveném rozsahu.
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Dotaz č. 2:
Vážení,
dovolujeme si požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „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"
(dále též jen „zakázka"). Zadávací dokumentace k zakázce předpokládá, že vybraný dodavatel bude
poskytovat vlastním jménem a na vlastní účet (i) Služby administrace, (ii) Služby propagace a zároveň
(iii) ICT služby jejich uživatelům napřímo. Katalog ICT služeb zahrnuje vedle jiných služeb rovněž
služby elektronických komunikaci poskytované prostřednictvím pevných a mobilních sítí
elektronických komunikaci („pevné připojeni k internetu" a „přenosné připojeni k internetu"), jejichž
poskytovaní je regulováno zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen
„ZoEK"). Subjekt poskytující služby elektronických komunikací vykonává tzv. komunikační činnost (ve
smyslu ustanoveni § 7 ZoEK), která je podnikáním v elektronických komunikacích, je povinen předem
tuto skutečnost písemně oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu (ustanovení § 13 ZoEK), který
takový subjekt vede v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích. Vedle této skutečnosti
musí uvedený subjekt disponovat dostatečnou technickou infrastrukturou a sítí elektronických
komunikací.
Za stávajících zadávacích podmínek, kdy vybraný dodavatel musí vedle Služeb administrace a
propagace poskytovat přímo uživatelům ICT služeb vlastním jménem a na vlastní účet rovněž služby
elektronických komunikací, je okruh uchazeče, o zakázku de facto i de iure omezen na podnikatele v
elektronických komunikacích. S ohledem na skutečnost, že ICT služby zahrnují i přenosné připojení k
internetu, je okruh uchazečů o zakázku omezen dokonce jen na poskytovatele mobilních služeb
elektronických komunikací, kteří jsou v České republice (jak známo) pouze tři (disponující
dostatečným pokrytím mobilní sítí). Forma subdodávky služeb elektronických komunikací uchazeči od
některého z jejich poskytovatelů je ze shora uvedených důvodů — technická infrastruktura, sít'
elektronických komunikací, registrace v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích a s tím
spojená zákonná regulace — vyloučena. V tomto ohledu lze zadávací podmínky zakázky považovat za
diskriminační, jelikož bez přímé účasti jednoho ze tří poskytovatelů mobilních služeb elektronických
komunikací v zadávacím řízení se jiné subjekty o zakázku ucházet nemohou (resp. mohou se ucházet
pouze formou podání společné nabídky podané spolu s jedním z poskytovatelů mobilních služeb
elektronických komunikací, což okruh uchazečů o zakázku, kteří jsou schopni a ochotni nabídnout
Služby administrace, propagace a ICT služby, které nejsou službami elektronických komunikací, zcela
nedůvodně limituje).
S ohledem na shora uvedené si dovolujeme položit k zadávacím podmínkám následující dotaz: mohl
by dodavatel tu část ICT služeb, které není schopen poskytovat vlastním jménem a na vlastní účet
(služby elektronických komunikací, jejichž poskytování není uchazeč schopen dosáhnout vlastními
prostředky, ani obstarat prostřednictvím subdodavatele), zajistit uživatelům ICT služeb napřímo od
třetí osoby — oprávněného poskytovatele služeb elektronických komunikací - tak, že smlouva o
poskytování těchto ICT služeb by byla uzavřena mezi uživateli ICT služeb a příslušným poskytovatelem
služeb elektronických komunikací (který je k poskytování služeb elektronických komunikací
odpovídajícím způsobem technicky vybaven a je k tomu rovněž oprávněn)?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel uvádí, že k poskytování ICT služeb v rámci této veřejné zakázky (stejně jako pro splnění
profesních kvalifikačních předpokladů), je postačující oprávnění na základě oznámení dle §13 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK") ke komunikační činnosti
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poskytování služeb elektronických komunikací dle §7 písm. b) ZoEK, tzn. okruh poskytovatelů není
omezen tak, jak je uvedeno v dotazu. Uchazeč tedy nemusí být držitelem oprávnění ke komunikační
činnosti zajišťování sítí elektronických komunikací dle §7 písm. a) ZoEK a přímo tak disponovat
technickou infrastrukturou a sítí elektronických komunikací, nezbytnou pro tuto komunikační činnost.
Uchazeč s oprávněním dle ZoEK pak může vystupovat ve vztahu k Uživatelům vlastním jménem jako
poskytovatel všech ICT služeb a poskytování ICT služeb, na které nebude technicky zcela vybaven,
může zajistit subdodavatelsky. Smlouvu s Uživatelem však musí uzavřít přímo Poskytovatel, přestože
předmětné telekomunikační služby budou dodávány subdodavatelsky. Konkrétní smluvní zakotvení
tohoto způsobu poskytování předmětných telekomunikačních služeb je na uchazeči.
V Praze dne 25. srpna 2011
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