Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 6 podle § 98 ve spojení s § 99
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ22/2021.
Na základě žádosti dodavatele ze dne 2. 9. 2021 Český rozhlas jako zadavatel tímto
poskytuje následující vysvětlení a změnu č. 6 k veřejné zakázce č. j. VZ22/2021 s názvem
„Objektové uložiště pro můjRozhlas, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty ČRo“.
Dotaz dodavatele č. 1:
- Migrace dat
Jako Zadavatel požadujete umístění technologie nového dodavatele do lokality současného
poskytovatele, nicméně jste se ve všech zveřejněných dotazech vyhnuli či odmítli odpovědět
na otázku, kde je současná technologie umístěna. Umístění technologie do konkrétní lokality
má vliv na nákladovou stránku věci, případně může mít vliv i skrze specifické technologické
požadavky přepravy, pojištění odpovědnosti či předání odpovědnosti při umisťování vlastního
majetku do dosud neznámé lokality. Opakovaně se proto tážeme, kde je současná
lokalita(y), ve kterých má dojít ke kopírování/převzetí dat. S tvrzením, že daná otázka je
bezpředmětná nemůžeme souhlasit.
Odpověď zadavatele č. 1:
Zadavatel k dotazu sděluje, že lokalita umístění technologie současného poskytovatele je
Brno, Česká republika.
Zadavatel o tuto informaci současně doplňuje přílohu č. 5 zadávací dokumentace –
Technická specifikace.
Aktuální znění technické specifikace, jenž reflektuje doplnění výše, je přílohou tohoto
vysvětlení a změny ZD č. 6.
Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z 6. 9. 2021
do 11:00 hod. na 13. 9. 2021 do 11:00 hod.
V souladu s provedenou změnou zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace v jejím
bodě H. II. Lhůty a termíny zadávacího řízení, otevírání nabídek.
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