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Karel Veselý

Od: Karel Veselý [karel.vesely@vugtk.cz]
Odesláno: 4. září 2019 7:41
Komu: 'Martin Vašíček, Netfox'
Kopie: 'Jakub kostelecky'
Předmět: RE: Dodávka výpočetního serveru pro analytická centra

Dobrý den,  
děkuji za Vaše vysvětlení a snahu dosáhnout technicky uspokojivého řešení našeho zadání. Technickou specifikaci 
v naší instituci řeší odborníci IT a posuzování jejich odborné erudice je mimo mé kompetence. Mou starostí je 
zajistit, aby veřejná zakázka proběhla v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek a již nyní je 
komunikace  s uchazečem v průběhu zadávacího řízení na hraně tohoto zákona. Přesto jsem za ní vděčen, protože 
cílem je nejen průběh veřejné zakázky bez vážných kolapsů, ale hlavně fungující zařízení, které je předmětem 
veřejné zakázky. Řešení vidím v současné době dvě. Pokud nedostaneme v termínu žádnou nabídku, sávající 
zadávací řízení zrušíme, vyhlásíme nové a v něm může být zadávací dokumentace zcela legálně změněna, aby 
dávala smysl. Takové řešení je zcela čisté. Pokud nějakou nabídku dostaneme a ta vyhoví všem podmínkám 
soutěže, bude zboží objednáno podle zadávací dokumentace a po dodání zařízení doplněno dalšími vhodnými 
komponenty. Takové řešení je právně čisté, ale technicky dosti „přes závit“. Poslední možností je zrušit veřejnou 
zakázku již v průběhu zadávacího řízení a obávat se, jak se k takovému postupu postaví kontrola.  
Nemohu Vás jako zástupce zadavatle v této veřejné zakázce  nabádat k žádným méně standardním postupům, 
nemohu Vám však bránit v komunikaci  s našimi IT odborníky o nějakém schůdném technickém řešení cestou Ing. 
Kosteleckého (viz kopie mailu). 
S pozdravem Veselý 
 

From: Martin Vašíček, Netfox [mailto:Martin.Vasicek@netfox.cz]  
Sent: Tuesday, September 3, 2019 6:16 PM 
To: Karel Veselý 
Subject: RE: Dodávka výpočetního serveru pro analytická centra 
 
Dobrý den 
 
Jen si znovu čtu Váš email a jen trochu nechápu tu větu na konci: 
Přesto máme zájem na dokončení této veřejné zakázky a precizním fungování soutěženého zařízení. 
 
Jak jsme psal v emailu i viz příloha, tak doporučená a podporovaná je kombinace paměti je v násobcích 4ks stejně 
na každý procesor. 
 
Upozornil jsem, že 14ks není vhodný požadavek, není dělitelný 4 a paměti když naběhnout tak budou běžet na 
nějaké základní rychlosti. Jelikož jeden kanál nebude vhodně osazen a při nejlepším bude jen snižovat rychlost 
serveru a rychlost práce s pamětí. 
 
To je jak když by jste chtěli auto jen se 3 kolama a já Vám psal, že je vhodné mít na autě 4 kola a od Vás byla 
odpověď že o tom víte, ale chcete dodat auto jen s 3 nasazenýma kolama… 
 
Nevím jak Vám na Váš nevhodný požadavek lépe reagovat, fungovat to bude, ale ne tak jak by mohlo mít paměti 
osazené řádně. 
 
S pozdravem 
 
Martin Vašíček 
----------------------------- 
Netfox s.r.o. 
Koněvova 65/2755 
130 00, Praha 3  
----------------------------- 

Phone: +420 222 745 167 
GSM: +420 777 292 522 
E-mail: martin.vasicek@netfox.cz 
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ICQ: 227-418-889 
Skype: vasicekmartin 
Web:   www.netfox.cz 
 

 
 

From: Karel Veselý <karel.vesely@vugtk.cz>  
Sent: Thursday, August 29, 2019 7:56 AM 
To: Martin Vašíček, Netfox <Martin.Vasicek@netfox.cz> 
Subject: Dodávka výpočetního serveru pro analytická centra 
 
Dobrý den pane Vašíčku, 
Velice si vážíme  Vaší snahy vyjasnit sporné momenty zadání naší věřejné zakázky. Dovolujeme si jen připomenout 
že je naše instituce povinna řídit se zákonem o zadávání veřejných zakázek se všemi důsledky. Tedy lhůta pro 
podání nabídek končí pro všechny uchazeče v tomto případě až 27.9. podáním nabídky, výhradně v papírové 
podobě, na sekretariát VÚGTK, poštou nebo osobně. Poté bude teprve následovat otevírání obálek, výběr 
nejvýhodnější nabídky a závazná objednávka. Zákon také nepřipouští změnu zadávacích podmínek a komunikaci 
s uchazeči v průběhu zadívacího řízení. Přesto máme zájem na dokončení této veřejné zakázky a precizním 
fungování soutěřeného zařízení. Přejeme Vaší firmě mnoho obchodních úspěchů. 
S pozdravem 
 
Ing. Karel Veselý 
vedoucí  oddělení personálně  správního 
Firma:Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , v. v. i. 
Sídlo: Ústecká  98, 250 68 Zdiby 
IČ: 00025615, jsme plátci DPH 
Tel. 226 802 344 
 


