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VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ
VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK Č. 1
(dále také jako „Vysvětlení“)

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem:

„Poskytování telekomunikačních služeb 2018 – 2020“
Dne 2. 5. 2018 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení výzvy k podání nabídek.
Zadavatel tímto vysvětluje výzvu k podání nabídek a zároveň poskytuje doslovné znění
dotazu dodavatele, a dále upravuje výzvu k podání nabídek.
1)
Dotaz:
Dobrý den, prosím o zvážení požadavku na dvouměsíční výpovědní lhůtu. Dle § 63 odst. 1
písm. g) zák. č. 127/2005 Sb., nesmí být výpovědní doba Smlouvy delší než 30 dní. Za
porušení nám hrozí pokuta od ČTÚ.
Odpověď na dotaz:
Zadavatel rozhodl o úpravě délky výpovědní doby smlouvy uvedené v Příloze č. 4 výzvy
k podání nabídek – Obchodní a platební podmínky, a to tak, že v Příloze č. 4 výzvy k podání
nabídek – Obchodní a platební podmínky se výpovědní doba z původních 2 měsíců
upravuje na 30 dnů.
2)
Současně zadavatel do čl. 9.2. výzvy k podání nabídek za následující odstavec
Součástí realizačního týmu uchazeče budou osoby v rolích: Manažer kybernetické bezpečnosti
s certifikátem CISM (Certified Information Security Manager) nebo obdobným platným a
Specialista kybernetické bezpečnosti s certifikátem CISSP (Certified Information Systems
Security Professional). Tatáž osoba v tomto případě nemůže zastávat obě role.
doplňuje tento text:

-

Dodavatel prokáže splnění těchto požadavků předložením:
seznamu, z něhož bude vyplývat identifikace osob, které se budou podílet na plnění
předmětu veřejné zakázky a popis jejich pracovní náplně ve vztahu k předmětu plnění
veřejné zakázky,

-

kopie jednotlivých certifikátů (CISM a CISSP), případně kopie obdobných platných
certifikátů

3)
Dále zadavatel přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek (čestné prohlášení o splnění
kvalifikačních předpokladů) nahrazuje přílohou, kterou přikládá k tomuto Vysvětlení.
Dodavatel je povinen do své nabídky použít čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti,
které je přiloženo k tomu Vysvětlení.

Zadavatel s ohledem na úpravu zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 5. 2018 v 13:00 hodin.
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Příloha: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

