Veřejná zakázka na dodávky
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (1), § 15 odstavec (1) a (2), §
25, § 56 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni
zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI VE FN BRNO“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní
NADLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka bude realizována na základě podpory projektu s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti
ve FN Brno“, registrační číslo projektu č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006912 v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 3, specifického cíle 3.2, výzvy č. 10 – „Kybernetická
bezpečnost“ a bude spolufinancována z prostředků EU v rámci lROP.
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Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 Zákona či změna zadávací dokumentace podle § 99 Zákona poskytované
zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.xx) je zveřejňována na elektronickém nástroji
zadavatele ve lhůtách stanovených Zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem podle § 98 Zákona na základě požadavku dodavatele je
uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.xx), kde formulace požadavku je doslovně převzata z požadavku
dodavatele, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Informace č. 1:

Zadavatel na základě sdělení odboru Hlavního architekta eGovernementu ze dne
3.4.2019, doručeného dne 8.4.2019, upravuje na straně 2 a 3 TECHNICKÉ
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY identifikaci VyKB a doplňuje
Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ze dne
17.12.2018.
Jako přílohu tohoto vysvětlení zadavatel přikládá upravenou TECHNICKOU
SPECIFIKACI PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v podobě souboru 13a FNB KB –
TS – uprava z 9_4_2019.pdf

Informace č. 2:

Zadavatel na základě informace č. 1 současně dnešního dne v souladu
s ustanovením § 99 odstavec (1) a (2) Zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek, uvedenou v odstavci 7.2. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, takto:
Zadavatel ruší dále uvedené znění odstavce 7.2. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
„Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle
ustanovení § 57 odstavec (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny
nejpozději do
3. května 2019 do 1400 hodin.“
a nahrazuje jej novým zněním takto:
„Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle
ustanovení § 57 odstavec (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny
nejpozději do
10. května 2019 do 1400 hodin.“
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V Brně dne 9.4.2019 ve spolupráci se zadavatelem vypracoval
Ing. Jiří Kudělka
za zastupujícího zadavatele
Samostatná příloha:
13a FNB KB – TS – uprava z 9_4_2019.pdf
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