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- 60027-2701/SIK5-2013
Praha 14. ledna 2016
Počet listů: 6

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. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“,
uveřejněná současně se zavedením DNS KIVS na profilu Centrálního zadavatele, ve znění změn
dle rozhodnutí Centrálního zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního
systému uveřejněných na profilu Centrálního zadavatele dne 10. 10. 2014, se ruší a nahrazuje
přílohou č. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“,
která je přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.
2. Příloha č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS“,
uveřejněná současně se zavedením DNS KIVS na profilu Centrálního zadavatele, ve znění změn
dle rozhodnutí Centrálního zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního
systému uveřejněných na profilu Centrálního zadavatele dne 10. 10. 2014, se ruší a nahrazuje
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přílohou č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS“,
která je přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.

Odůvodnění:
Shora uvedená úprava zadávací dokumentace DNS KIVS představuje ve vztahu k části 1. DNS KIVS
(Příloha č. 4 zadávací dokumentace KIVS 2013-2017) především následující změny:
1. úprava odkazu na právní režim závazkového právního vztahu na straně č. 2 závazného vzoru
smlouvy, kde došlo k nahrazení textu „uzavřely v souladu s § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku“ textem následujícího znění: „uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)“. Související úprava článku 14.13.
závazného vzoru smlouvy, kde došlo k nahrazení odkazu na obchodní zákoník „ObchZ“ odkazem
na občanský zákoník „NOZ“.
Uvedené změny reflektují zákonodárcem provedenou rekodifikaci soukromého práva, když
nahrazují odkazy na derogovaný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, odkazy na účinný
právní předpis upravující předmětný závazkový právní vztah.
2. doplnění článku 5.1. závazného vzoru smlouvy, do kterého byl za úvodní větu vložen text
následujícího znění: „Poskytovatel je povinen poskytovat služby v souladu s požadavky
zadávací dokumentace (především v souladu s Katalogovými listy služeb). Služba musí být
předána v souladu s technickými podmínkami zadávací dokumentace. Za správnost
poskytovaných služeb odpovídá v plném rozsahu Poskytovatel.“
Vložením uvedeného textu Centrální zadavatel za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností
deklaruje, že Poskytovatel je při poskytování služeb vázán i parametry uvedenými v příslušných
katalogových listech služeb, které jsou nově přílohou závazného vzoru smlouvy.
3. doplnění článku 5. závazného vzoru smlouvy, do kterého byl nově vložen článek 5.8. uvozený
nadpisem „Měřící protokol“ následujícího znění:
„Měřící protokol
Poskytovatel je povinen pro každou zřízenou a předávanou službu předložit měřící protokoly,
které budou prokazovat, že služba je zřízena v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace
KIVS 2013-2017 (především v souladu s technickými parametry služby uvedenými v tzv.
Katalogovém listu služby a v Poptávkovém listu služby). Po vyhotovení daného měřícího
protokolu, na základě provedeného měření a kontroly u konkrétní zřízené služby KIVS, bude
tento měřící protokol zaslán v elektronické formě na určené kontaktní osoby ke kontrole a
schválení. Měřící protokol bude vždy součástí předávacího protokolu k dané zřízené a
předávané službě KIVS.“
Vložením uvedeného textu Centrální zadavatel za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností
deklaruje, že Poskytovatel je při poskytování Služeb vázán mj. parametry uvedenými
v příslušných Katalogových listech Služeb, které jsou nově přílohou závazného vzoru smlouvy.
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V souvislosti s tím Centrální zadavatel nově zakotvuje povinnost Poskytovatele provést měření a
kontrolu dané zřízené a předávané služby KIVS, vyhotovit měřící protokol prokazující soulad
poskytovaných služeb s podmínkami zadávací dokumentace a tento protokol zaslat určeným
osobám ke kontrole a schválení.
4. doplnění článku 8. závazného vzoru smlouvy, do kterého byl nově vložen článek 8.5. uvozený
nadpisem „Součinnost Poskytovatele před migrací Služeb, zápis o podmínkách migrace Služeb“
následujícího znění:
„Součinnost Poskytovatele před migrací Služeb, zápis o podmínkách migrace Služeb
Na výzvu pověřeného zástupce hlavního koordinátora Služeb je Poskytovatel povinen zajistit
účast svého zástupce na osobní schůzce s osobami pověřenými koordinací Služeb, příp.
zástupci Pověřujícího zadavatele, za účelem dohodnutí konkrétních podmínek migrace Služeb.
Zástupce Poskytovatele je povinen poskytnout součinnost při vyhotovení zápisu z uvedeného
osobního jednání, který bude obsahovat závazně dohodnuté podmínky migrace Služeb, a
opatřit jej svým podpisem (dále jen „Zápis“). Nezávazný vzor Zápisu je Přílohou č. 7 této
Smlouvy. Výše uvedenou povinnost Poskytovatel nemá, dohodne-li se s hlavním
koordinátorem Služeb, že splnění uvedené povinnosti nebude vyžadováno.“
Uvedenou změnou Centrální zadavatel výslovně zakotvuje povinnost Poskytovatele poskytnout
součinnost před migrací Služeb, závazně dohodnout podmínky migrace v rámci osobní schůzky a
následně vyhotovit závazný dokument, který dohodnuté podmínky migrace Služeb zakotvuje.
5. doplnění článku 13. odst. 13.4. závazného vzoru smlouvy, do kterého byl na konec poslední věty
doplněn text následujícího znění: „a plnění, které je v rozporu se zadávací dokumentací KIVS
2013-2017“.
Uvedená změna blíže specifikuje sankční následky nesplnění technických požadavků na plnění ze
strany Poskytovatele a souvisí tak se změnou zadávací dokumentace popsanou pod body 2. a 3.
výše, týkající se upřesnění požadavků Centrálního zadavatele na Služby.
6. Doplnění příloh závazného vzoru smlouvy o Přílohu č. 5 – Obchodní podmínky, Přílohu č. 6 –
Aktuální katalogový list služby a Přílohu č. 7 – Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem.
Zařazení Přílohy č. 6 a Přílohy č. 7 závazného vzoru smlouvy koresponduje se změnami zadávací
dokumentace popsanými v bodech 2., 3. a 4 výše. Přiložením Katalogového listu k závaznému
vzoru smlouvy Centrální zadavatel deklaruje vázanost Poskytovatele v něm uvedenými
parametry při poskytování Služeb. Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem představuje
fakultativní obsahové vodítko, které může být využito hlavním koordinátorem Služeb při plnění
povinnosti Poskytovatele dle nově zařazeného článku 8.5. závazného vzoru smlouvy. Zařazení
Přílohy č. 5 představuje uvedení zadávací dokumentace do souladu s aktuálním stavem, kdy byly
obchodní podmínky Poskytovatele Služeb jako příloha smlouvy připojovány v rámci procesu
uzavírání smlouvy mezi Centrálním zadavatelem a vítězným uchazečem.
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7. Ostatní Centrálním zadavatelem provedené změny zadávací dokumentace představují pouze
odstranění gramatických a formálních chyb a nepřesností a nepředstavují změnu podmínek
poskytování Služeb.

Shora uvedená úprava zadávací dokumentace DNS KIVS představuje ve vztahu k části 2. DNS KIVS
(Příloha č. 5 zadávací dokumentace KIVS 2013-2017) především následující změny:
1. úprava odkazu na právní režim závazkového právního vztahu na straně č. 2 závazného vzoru
smlouvy, kde došlo k nahrazení textu „uzavřely v souladu s § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku“ textem následujícího znění: „uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)“. Související úprava článku 13.13.
závazného vzoru smlouvy, kde došlo k nahrazení odkazu na obchodní zákoník „ObchZ“ odkazem
na občanský zákoník „NOZ“.
Uvedené změny reflektují zákonodárcem provedenou rekodifikaci soukromého práva, když
nahrazují odkazy na derogovaný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, odkazy na účinný
právní předpis upravující předmětný závazkový právní vztah.
2. doplnění článku 5.1. závazného vzoru smlouvy, do kterého byl za úvodní větu vložen text
následujícího znění: „Poskytovatel je povinen poskytovat služby v souladu s požadavky
zadávací dokumentace (především v souladu s Katalogovými listy služeb). Služba musí být
předána v souladu s technickými podmínkami zadávací dokumentace. Za správnost
poskytovaných služeb odpovídá v plném rozsahu Poskytovatel.“
Vložením uvedeného textu Centrální zadavatel za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností
deklaruje, že Poskytovatel je při poskytování služeb vázán i parametry uvedenými v příslušných
katalogových listech služeb, které jsou nově přílohou závazného vzoru smlouvy.
3. doplnění článku 5. závazného vzoru smlouvy, do kterého byl nově vložen článek 5.8. uvozený
nadpisem „Měřící protokol“ následujícího znění:
„Měřící protokol
Poskytovatel je povinen pro každou zřízenou a předávanou službu (s výjimkou všech hlasových
služeb, HTS + ADSL, internet asymetrický) předložit měřící protokoly, které budou prokazovat,
že služba je zřízena v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace KIVS 2013-2017
(především v souladu s technickými parametry služby uvedenými v tzv. Katalogovém listu
služby a v Poptávkovém listu služby). Po vyhotovení daného měřícího protokolu, na základě
provedeného měření a kontroly u konkrétní zřízené služby KIVS, bude tento měřící protokol
zaslán v elektronické formě na určené kontaktní osoby ke kontrole a schválení. Měřící
protokol bude vždy součástí předávacího protokolu k dané zřízené a předávané služeb KIVS.“
Vložením uvedeného textu Centrální zadavatel za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností
deklaruje, že Poskytovatel je při poskytování Služeb vázán mj. parametry uvedenými
v příslušných Katalogových listech Služeb, které jsou nově přílohou závazného vzoru smlouvy.
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V souvislosti s tím Centrální zadavatel nově zakotvuje povinnost Poskytovatele provést měření a
kontrolu dané zřízené a předávané služby KIVS, vyhotovit měřící protokol prokazující soulad
poskytovaných služeb s podmínkami zadávací dokumentace a tento protokol zaslat určeným
osobám ke kontrole a schválení.
4. doplnění článku 7. závazného vzoru smlouvy, do kterého byl nově vložen článek 7.5. uvozený
nadpisem „Součinnost Poskytovatele před migrací Služeb, zápis o podmínkách migrace Služeb“
následujícího znění:
„Součinnost Poskytovatele před migrací Služeb, zápis o podmínkách migrace Služeb
Na výzvu pověřeného zástupce hlavního koordinátora Služeb je Poskytovatel povinen zajistit
účast svého zástupce na osobní schůzce s osobami pověřenými koordinací Služeb, příp.
zástupci Pověřujícího zadavatele, za účelem dohodnutí konkrétních podmínek migrace Služeb.
Zástupce Poskytovatele je povinen poskytnout součinnost při vyhotovení zápisu z uvedeného
osobního jednání, který bude obsahovat závazně dohodnuté podmínky migrace Služeb, a
opatřit jej svým podpisem (dále jen „Zápis“). Nezávazný vzor Zápisu je Přílohou č. 7 této
Smlouvy. Výše uvedenou povinnost Poskytovatel nemá, dohodne-li se s hlavním
koordinátorem Služeb, že splnění uvedené povinnosti nebude vyžadováno.“
Uvedenou změnou Centrální zadavatel výslovně zakotvuje povinnost Poskytovatele poskytnout
součinnost před migrací Služeb, závazně dohodnout podmínky migrace v rámci osobní schůzky a
následně vyhotovit závazný dokument, který dohodnuté podmínky migrace Služeb zakotvuje.
5. doplnění článku 12.4. závazného vzoru smlouvy, do kterého byl na konec poslední věty doplněn
text následujícího znění: „a plnění, které je v rozporu se zadávací dokumentací KIVS 20132017“.
Uvedená změna blíže specifikuje sankční následky nesplnění technických požadavků na plnění ze
strany Poskytovatele a souvisí tak se změnou zadávací dokumentace popsanou pod body 2. a 3.
výše, týkající se upřesnění požadavků Centrálního zadavatele na Služby.
6. Doplnění příloh závazného vzoru smlouvy o Přílohu č. 4 – Obchodní podmínky, Přílohu č. 5 –
Aktuální katalogový list služby a Přílohu č. 6 – Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem.
Zařazení Přílohy č. 5 a Přílohy č. 6 závazného vzoru smlouvy koresponduje se změnami zadávací
dokumentace popsanými v bodech 2., 3. a 4 výše. Přiložením Katalogového listu k závaznému
vzoru smlouvy Centrální zadavatel deklaruje vázanost Poskytovatele v něm uvedenými
parametry při poskytování Služeb. Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem představuje
fakultativní obsahové vodítko, které může být využito hlavním koordinátorem Služeb při plnění
povinnosti Poskytovatele dle nově zařazeného článku 7.5. závazného vzoru smlouvy. Zařazení
Přílohy č. 4 představuje uvedení zadávací dokumentace do souladu s aktuálním stavem, kdy byly
obchodní podmínky Poskytovatele Služeb jako příloha smlouvy připojovány v rámci procesu
uzavírání smlouvy mezi Centrálním zadavatelem a vítězným uchazečem.
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7. Ostatní Centrálním zadavatelem provedené změny zadávací dokumentace představují pouze
odstranění gramatických a formálních chyb a nepřesností a nepředstavují změnu podmínek
poskytování Služeb.

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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