ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064
zastoupená
Ing. Vladimírem Velasem,
ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací

Č. j. MV-60027-34/SIK5-2013
Praha 24. září 2013
Počet listů: 2
Přílohy: 25 katalogových listů

R O Z H O D N U T Í Z A D A V A T E L E O Z M ĚN Ě
ZA DÁVA CÍCH PODM ÍNEK DYNAMICKÉHO
NÁ KUPNÍHO S YS TÉMU
V dynamickém nákupním systému s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS
KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2012, jenž
bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354, ve znění opravných oznámení o
zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 7302021026623 a
7302061026623, zavedený zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064,
se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná (dále jen „Centrální zadavatel“)
t í mt o ro zh o duj i , že :
1. Příloha č. 2 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do
rozsahu části č. 1 DNS – KIVS-CMS“, uveřejněná současně se zavedením DNS KIVS na profilu
Centrálního zadavatele, se ruší a nahrazuje přílohou č. 2 zadávací dokumentace DNS KIVS
„Výčet služeb – Katalogové listy spadající do rozsahu části č. 1 DNS – KIVS-CMS“, která je
přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.
2. Příloha č. 3 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do
rozsahu části č. 2 DNS – KIVS-KTS“, uveřejněná současně se zavedením DNS KIVS na profilu
Centrálního zadavatele, se ruší a nahrazuje přílohou č. 3 zadávací dokumentace DNS KIVS
„Výčet služeb – Katalogové listy spadající do rozsahu části č. 2 DNS – KIVS-KTS“, která je
přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.
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O d ův od ně ní :
Shora uvedená úprava zadávací dokumentace DNS KIVS představuje následující změny:
a) změnu doby zavedení služeb dle příslušných Katalogových listů až na 90 kalendářních dní;
b) odstranění popisku „Platnost od“ z jednotlivých Katalogových listů; a
c) zavedení nového Katalogového listu s ID DATA_DF-BACKUP_027.01.
Prodloužením stávající doby zavedení služeb dle příslušných Katalogových listů až na 90 kalendářních
dní Centrální zadavatel zamýšlí umožnit všem kvalifikovaným dodavatelům, kteří podají v soutěži na
poskytování služeb KIVS nejvhodnější nabídku a uzavřou s Centrálním zadavatelem příslušnou
smlouvu, řádně a včas připravit zahájení a poskytování služeb KIVS, včetně případné migrace služeb
KIVS od současného poskytovatele. Tato změna, spolu s dalšími opatřeními Centrálního zadavatele,
účinně zamezí zvýhodnění stávajících poskytovatelů příslušných služeb a je plně v souladu se závěry
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, obsažené zejména v jeho usnesení ze dne 1. července 2013
(č. j.: ÚOHS-S721/2012/VZ-12309/2013/512/JOn), o zastavení správního řízení vedeného ve věci
přezkoumání úkonů Centrálního zadavatele učiněných v otevřeném řízení o zavedení DNS KIVS.
Popisek „Platnost od“, uvedený v jednotlivých Katalogových listech, neměl ve vymezení služeb KIVS
opodstatnění, když závaznost Katalogových listů je dána úkony Centrálního zadavatele, nikoli „dnem
platnosti“ v nich uvedených. Ani z hlediska vypovídací hodnoty o závaznosti jednotlivých
Katalogových listů v čase není předmětné označení vyhovující.
V souvislosti s projektem ITS NGN, který je realizován pro potřeby Integrovaného záchranného
systému (IZS), vznikla potřeba Centrálního zadavatele na zajištění služby DARK FIBRE BACKUP, která
spočívá v záložním propojení lokalit koncového uživatele prostřednictvím nenasvícených optických
vláken bez nebo s omezeným souběhem. Tato služba je zároveň datovou službou KIVS, pro jejíž
poskytování jsou plně kvalifikováni dodavatelé zařazení do 2. části DNS KIVS. Centrální zadavatel se
proto rozhodl o zařazení Katalogového listu „DATA_DF-BACKUP_027.01“ mezi Katalogové listy 2.
části DNS KIVS.
Nad rámec výše uvedeného Centrální zadavatel konstatuje, že veškeré změny zadávací dokumentace
DNS KIVS činí před vyhlášením jednotlivých zadávacích řízení zadávaných v rámci DNS KIVS a že
stávající znění zadávací dokumentace DNS KIVS nevedlo k uzavření žádné smlouvy mezi Centrálním
zadavatelem a dodavatelem na poskytování služeb KIVS.
P o uče ní :
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 110 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Písemné námitky musí být
Centrálnímu zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení.

Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací
podepsáno elektronicky
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