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ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ
ZADÁVACÍCH PODMÍNEK DYNAMICKÉHO
NÁKUPNÍHO SYSTÉMU
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“)
tímto rozhoduji, že:
1. 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 ve znění změn dle rozhodnutí zadavatele o změně zadávacích
podmínek dynamického nákupního systému uveřejněných na profilu zadavatele dne 24. 9.
2013, 18. 10. 2013, 23. 12. 2013 a 10. 10. 2014, 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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Odůvodnění:
Shora uvedená úprava zadávací dokumentace DNS KIVS představuje následující změnu:
a) zavedení nového Katalogového listu s ID „HTS a Asymetrický internet009.01“ (název souboru
„P3_HTS + ADSL_009.01.pdf“ v rámci Přílohy č. 3 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet
služeb – Katalogové listy spadající do rozsahu části č. 2 DNS – KIVS-KTS“)
Někteří pověřující zadavatelé používají v současné době službu HTS + ADSL. Jde o oblasti, kde jiná
služba není dostupná. Vzhledem k této skutečnosti vznikla potřeba Centrálního zadavatele
na zajištění služby HTS a Asymetrický internet. 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 s ID „HTS a Asymetrický internet009.01“ mezi Katalogové
listy 2. části DNS KIVS.
b) v katalogovém listu s názvem INFRASTRUKTURA_WH _002.03 byl upraven parametr v popisu
vlastností služby se ve větě „Služba je poskytována s SLA minimálně 99,5 %“ nahrazuje větou
„Služba je poskytována s SLA minimálně 99,0 %“.
Centrální zadavatel uvádí, že se jedná pouze o administrativní pochybení, kdy nebyl uveden výše
uvedený parametr v souladu s garantovanou dostupností, která je uvedena na str. 3 Katalogového
listu. Na základě uvedené změny došlo k aktualizaci posledního dvojčíslí v jeho názvu, které označuje
verzi Katalogového listu.
Poučení:
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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