Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. IV
Název veřejné
zakázky:
Zadavatel

Modernizace MěÚ Dačice

Název:

Město Dačice

IČO :

00246476

Adresa sídla:

Krajířova 27, 380 13 Dačice

Právní forma:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:
Profil zadavatele:

801 – obec
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057
marek.bena@seznam.cz
https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html

Město Dačice, IČO: 00246476, se sídlem Krajířova 27, 380 13 Dačice, jako zadavatel
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Modernizace MěÚ Dačice, jejíž zadávací
řízení bylo zahájeno dne 10. 10. 2018, obdrželo dne 13. 11. 2018 v 9.09 hod. žádost
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, a to ve vztahu k části 4 veřejné zakázky –
Zvýšení dostupnosti služeb města
Dle ust. § 98 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
„zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena
včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt dle odst. 1“, kdy odkazované ust.
§ 98 odst. 1 zákona stanoví tuto lhůtu v délce nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím
lhůty
pro podání nabídek.
Včasně doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou tedy takové žádosti, které
byly zadavateli doručeny nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek
(zadavatel dodavatelům v zadávací dokumentaci tuto lhůtu dokonce ještě o jeden den
prodloužil, když stanovil, že žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mu musí
být doručeny nejméně 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek).
Lhůta pro podání nabídek dle zadávací dokumentace a Vysvětlení a doplnění zadávací
dokumentace č. II ze dne 2. 11. 2018 uplyne dne 19. 11. 2018 v 9.00 hod.
Shora uvedená žádost dodavatele proto byla podána po lhůtě stanovené zákonem
a zadavatelem a nikoliv včas, neboť časové období mezi okamžikem podání žádosti a
koncem lhůty pro podání nabídek je kratší než 4 pracovní dny.
Dle výše citovaného ust. § 98 odst. 3 zákona zadavatel v případě pozdního doručení žádosti
dodavatele není povinen vysvětlení poskytnout, a pokud je poskytne, platí, že nemusí
dodržet lhůtu 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel se rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout, a proto níže uvádí
žádost dodavatele a svou odpověď na ni:
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Žádost dodavatele:
Dotaz č. 1
Zadavatel v části 4 (ZD) – Zvýšení dostupnosti služeb města, v příloze č. 1 zadávací
dokumentace Specifikace předmětu plnění, uvádí v části C. Zabezpečení – Zvýšení
bezpečnosti perimetru sítě u firewallu požadavek na protokol WCCP.
Je možné, pro splnění požadavku na možnost přesměrování web provozu na web proxy,
nabídnout řešení ekvivalentní požadovanému WCCP protokolu? Nabízené řešení se nazývá
CIS (Content inspection server) Redirection a poskytuje shodné vlastnosti jako WCCP.

Dotaz č. 2
Zadavatel v části 4 (ZD) – Zvýšení dostupnosti služeb města, v příloze č. 1 zadávací
dokumentace Specifikace předmětu plnění, definuje v části C. Zabezpečení – Zvýšení
bezpečnosti perimetru sítě u firewallu požadavek na virtuální kontext „Virtuální
domény/kontexty/firewally – minimálně 5“.
Dle našich zkušeností s nasazením firewallu u obdobných zákazníků a v obdobném rozsahu
je dostačující počet 3. Akceptuje zadavatel návrh řešení s tímto počtem?
Odpověď zadavatele:
ad Dotaz č. 1
ANO, zadavatel umožňuje splnit požadavek WCCP protokolu ekvivalentním řešením, pokud
nabízené náhradní řešení má stejné vlastnosti.
ad Dotaz č. 2
ANO, zadavatel uznává argument dodavatele jako důvodný a snižuje požadovaný počet
virtuálních domén na 3.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek pro část 4 veřejné zakázky
S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část 4 veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta
skončí dne 22. listopadu 2018 v 9.00 hod.
Tato změna ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna
rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.
Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele
https://zakazky.dacice.cz/ na adrese veřejné zakázky
https://zakazky.dacice.cz/contract_display_224.html.
V Dačicích dne 14. 11. 2018
podepsal
Ing. Karel Digitálně
Ing. Karel Macků
2018.11.14
Macků Datum:
13:02:32 +01'00'

…………………………………………..
Ing. Karel Macků
starosta
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