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Rozhodnutí o námitkách

Dne 31. 5. 2013 obdržel zadavatel námitky stěžovatele, obchodní společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ
140 22, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 2322 u Městského soudu v Praze, (dále
jen „stěžovatel“) proti zadávacím podmínkám zadávacího řízení uveřejněného pod názvem
„NDA zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“ a pod
evidenčním číslem 237303 (dále jen „zadávací řízení“). V souladu s ustanovením § 111 odst.
1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) zadavatel o námitkách rozhodl tak, že námitkám
v y h o v u j e
a současně uvádí následující způsob provedení nápravy:
-

zadavatel dnešního dne uveřejní dodatečné informace, které jsou přílohou tohoto
rozhodnutí o námitkách a jimiž vyjasňuje, co má být součástí nabídkové ceny
garantovaného provozu v předmětné zakázce

Odůvodnění:
Po přezkoumání obsahu námitek zadavatel došel k závěru, že dodatečné informace,
uveřejněné k dotazu č. 30, poddotaz č. 3 dne 21. 5. 2013, mohly u některého dodavatele
vyvolat nejasnosti ohledně vymezení plnění, jež mají být zahrnuta do nabídkové ceny
garantovaného provozu, zejména pokud jde o náklady na licence, jak jsou vymezeny v odst.
9.1.5 Zadávací dokumentace.
Ačkoliv má zadavatel za to, že výše uvedené dodatečné informace je nutné vykládat
v návaznosti na konkrétní požadavek dodavatele a že v případě zadávacích podmínek
týkajících se nabídkové ceny garantovaného provozu stanovil pravidla jasně, nemůže mimo
jakoukoliv pochybnost vyloučit, že některý dodavatel mohl obsah zadávacích podmínek
vyložit jinak. S cílem vyloučit jakékoliv pochybnosti o dodržení zásad uvedených v § 6 odst.
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1 zákona, jakož i s cílem vyloučit jakékoliv pochybnosti o určitosti zadávacích podmínek,
rozhodl zadavatel tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Stěžovatel se v námitkách domáhal (i) vyjasnění toho, co má a co nemá být součástí
nabídkové ceny za Garantovaný provoz a (ii) prodloužení lhůty pro podání nabídek o nejméně
8 dní od data, kdy vyjasnění obdrží. Zadavatel rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části,
přičemž poskytnutí dodatečných informací, vyjasňujících obsah nabídkové ceny
garantovaného provozu, považuje za odpovídající opatření k nápravě ve věci první žádosti
stěžovatele. Zadavatel již před vydáním rozhodnutí o námitkách, s cílem zamezit nezvratným
(resp. obtížně zvratným) krokům v zadávacím řízení a s cílem zajistit možnost řádného
vypořádání námitek, svým rozhodnutím prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 19. 6. 2013
do 12:00 hod. Zadavatel považuje toto prodloužení lhůty pro podání nabídek do 19. 6. 2013
do 12:00 hod za přiměřené charakteru provedeného opatření a současně plně vyhovující
požadavku stěžovatele na přiměřenou délku prodloužení lhůty pro podání nabídek uvedenému
v jeho námitkách.
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu
podepsáno elektronicky
Přílohy
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 5. 6. 2013
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