Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Vybudování a ověřovací provoz
systému Cyber Threat Intelligence“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky
Veřejná zakázka reaguje na potřeby státu v oblasti
kybernetické bezpečnosti a efektivní zajištění role,
které Národní bezpečnostní úřad, resp. Národní
centrum kybernetické bezpečnosti vykonává
v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné
kybernetické bezpečnosti. Předmět veřejné
zakázky naplněny.
zakázky by měl zajistit efektivní implementaci
hned několika opatření Národní strategie
kybernetické bezpečnosti a souvisejícího Akčního
plánu, zvýšit připravenost České republiky na
kybernetické útoky a celkově zlepšit úroveň
zabezpečení sítí, služeb a uživatelů ČR.
Předmětem veřejné zakázky je navrhnout a
v provozu
ověřit
realizovatelnost
účinného
mechanismu detekce, identifikace a prevence
kybernetických
hrozeb
a
vyhodnocování
kybernetických bezpečnostních incidentů (tzv.
Cyber Threat Intelligence). Základ a hlavní úkol
bezpečnostního výzkumu představuje vytvoření
postupů pro identifikaci problémů (útoků, hrozeb,
zranitelností) typických pro prostředí sítí
podobného charakteru, zpracování, analýzu a
korelaci dat z nejrůznějších zdrojů včetně sítě
zařízení umožňující okamžitý sběr informací o
bezpečnostních hrozbách a na základě těchto
výsledků identifikovat a řešit závažné kybernetické
incidenty a hrozby a ve výsledku zlepšovat
zabezpečení sítí, služeb a ochranu uživatelů.
Součástí systému, který by měl přispět k
implementaci vybraných částí zákona č. 181/2014
Sb., o kybernetické bezpečnosti, je též sdílení
informací
o
bezpečnostních
událostech,
incidentech a hrozbách a to jak mezi národním a
vládním CERT na národní i mezinárodní úrovni,
tak mezi národním a vládním CERT a vybranými
provozovateli sítí elektronických komunikací.

Popisu předmětu veřejné zakázky.

Popis vzájemného vztahu předmětu
zakázky a potřeb zadavatele.

Potřeby
zadavatele
budou
naplněny
prostřednictvím vytvoření poloprovozu (Z), který
propojí dosavadní zdroje, výzkumné projekty a
provozované systémy a jejich integrací umožní
veřejné
kvalitativně
vyšší
využívání
informací
o
kybernetických bezpečnostních incidentech a
sdílení informací jak mezi provozovateli sítí a
služeb, tak mezi subjekty podílejícími se na
zajištění kybernetické bezpečnosti ČR.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

31. 8. 2021

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky
a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné
zakázky,
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---

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním
veřejné zakázky, snížené kvality plnění,
vynaložení dalších finančních nákladů.

Hlavní manažersko-výzkumné riziko představuje
existence obdobných projektů, z nichž dva –
PROKI a SABU byly podpořeny v rámci 1. výzvy
bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 –
2020. Z tohoto důvodu je klíčové, aby uchazeč
v navrhovaném projektu podal jasné vymezení a
rozdíl vůči existujícím aktivitám a systémům, které
by měl předkládaný projekt vhodně doplnit a v
ideálním případě na ně navázat a využít těchto již
dosažených výsledků.
Využití existujících poznatků a jejich rozšíření však
na druhou stranu nabízí zlepšení stavu
připravenosti České republiky na kybernetické
bezpečnostní incidenty. Pro měření dosažení
úspěšnosti splnění toho cíle bude možné využít
též Global Cybersecurity Index (CTI) publikovaný
ITU (Mezinárodní telekomunikační unií).

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné
zakázky.

---

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

---

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

---

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na
dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně
vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech
významných dodávek činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů.)

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží
určeného k dodání.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného výrobku vydaného příslušným

---
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orgánem.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní,
pokud požadovaná finanční hodnota všech
významných služeb činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb (Zadavatel povinně vyplní,
pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou,
nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři
roky.)

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.

---

Předložení přehledu provozních a technických
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
zařízení je vyžadován zejména s ohledem na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
nutnost
posouzení
schopnosti
vybudování
provozních a technických zařízení, které bude mít
systému, jehož úspěšnost se odvíjí mj. od počtu a
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
kvality zdrojů informací, které následně analyzuje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu stavebních prací, ze kterého bude
vyplývat, že finanční hodnota uvedených

---
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stavebních prací je v souhrnu minimálně
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za vedení
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně
vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci
delší než pět let.)

---

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu
průměrného ročního počtu zaměstnanců
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na
plnění zakázek podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

---

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na
služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve
výši přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je
5 % ceny veřejné zakázky.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24
měsíců.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.

Nepožaduje se v ZD

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.

Nepožaduje se v ZD

Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel
odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné
zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby
ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům
souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Nepožaduje se v ZD

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
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Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky
---

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická
výhodnost nabídky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku
na služby ve výzkumu a vývoji a jejich
předmětem
je
aplikovaný
výzkum
či
experimentální vývoj s cílem získání nových
poznatků zaměřených na budoucí využití
v praxi, je při hodnocení předložených nabídek
kladen důraz na kvalitu a odbornou úroveň
nabídky (váha 20 %) a na zvolenou metodologii,
techniky, metody či postupy řešení (20 %). Cenu
nabídky lze pokládat jako váhu promítnutou do
dvou kritérií. Jednak do kritéria odůvodnění
položek rozpočtu a oprávněnost nákladů (20 %),
jednak do kritéria celková cena nabídky (40 %).
Toto rozložení kritérií bylo zvoleno vzhledem ke
specifičnosti bezpečnostního výzkumu a nutnosti
individuálního posouzení zejména odborné kvality
jednotlivých nabídek ve vztahu k jejich přínosu a
dopadu na bezpečnost ČR a jejích obyvatel
v souvislosti
se
stanovenými
prioritami
bezpečnostního výzkumu v ČR. Cílem zadavatele
je vybrat jako nejvhodnější nabídku tu, která bude
nejvýhodnější zejména po odborné stránce
s nejkvalitnějším výstupem, samozřejmě ovšem
s přihlédnutím i k ceně.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

Odůvodnění

30 000 tis. Kč bez DPH

Tato cena vychází z kvalifikovaného odhadu
předkladatele založeného na potřebě mzdových
nákladů na 4 celé úvazky IT odborníků v oblasti
počítačové bezpečnosti s průměrnými náklady
700 000 Kč/osobu/rok, nezbytné subdodávky
zejména při budování systému a přebírání dat
z různých sítí (celkem 1 200 zařízení, á 10 000
Kč), cestovné (400 000 Kč/ročně) a doplňkové
náklady ve výši cca. 10% rozpočtu.
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