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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
veřejné zakázky: „Zajištění technické podpory TCKK"
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000026“
Dne 7. 2. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zajištění technické podpory TCKK" žádost o
vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:
Dotaz
Vážený zadavateli, v zadávací dokumentaci předmětné VZ jste stanovili v čl. 6 písm. C) technickou
kvalifikaci v rozsahu 8-členného realizačního týmu. Dále však uvádíte požadavky na 9 pozic v týmu:
Projektový manažer, Specialista kybernetické bezpečnosti, Technický specialista serverů, Technický
specialista serverové virtualizace, Technický specialista sítí, Technický specialista aplikační virtualizace
(2x), Technický specialista datových úložišť (2x). U pozice Technického specialisty datových úložišť
totiž požadujete, aby certifikace pro správu datových úložišť výrobce NetApp a HPE byla prokázána
každá jiným členem týmu.
Žádám o vysvětlení nesrovnalosti: požaduje zadavatel 8-členný nebo 9-členný realizační tým?
Z hlediska dlouholeté zkušenosti s poskytováním obdobného plnění, které je předmětem veřejné
zakázky, nezbývá než konstatovat, že je téměř vyloučeno, aby jakýkoliv incident v rámci stávájícího
HW prostředí zadavatele zakládal součinnost 8 nebo 9 lidí najednou. Je přitom žádoucí, aby členy týmu
byly osoby s komplexními znalostmi, a to z důvodu nejen kvality poskytovaných služeb, ale především
z důvodu úspory času a financí (nižší mzdové náklady znamenají nižší nabídkovou cenu dodavatele).
Žádám o vysvětlení: akceptuje zadavatel kumulaci funkcí, resp. je možné, aby 1 fyzická osoba
vykonávala více funkcí v rámci požadovaného realizačního týmu?

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:
Odpověď na dotaz
Pro plnění veřejné zakázky zadavatel vyžaduje sestavení realizačního týmu čítajícího minimálně 8
osob, přičemž musí být obsazeny pozice uvedené ve výzvě a splněny požadavky na členy týmu i
jednotlivé pozice s kvalifikací dle zveřejněné výzvy.
Zadavatel poptává tým schopný řešit širší problematiku, nikoliv tým schopný řešit pouze jeden vzniklý
incident.

V Karlových Varech dne 11. 2. 2019

