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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,
7302061026623, 7602071026623 a 7602081026623, 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 ze dne 14. 1. 2016 o změně zadávacích podmínek
dynamického nákupního systému uveřejněného na profilu Centrálního zadavatele, 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 ze dne 14. 1. 2016 o změně zadávacích podmínek
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dynamického nákupního systému uveřejněného na profilu Centrálního zadavatele, se ruší
a nahrazuje 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 odpovídající ustanovení závazného vzoru smlouvy v čl. 7. 4. odst. (iii)
závazného vzoru smlouvy, kde došlo k nahrazení textu „Poskytovatel je povinen po nahlášení
závady provést bez zbytečného odkladu analýzu závady, a pokud zjistí, že je závada na straně
Poskytovatele, závadu odstranit v souladu s čl. 11.3. Smlouvy“ textem následujícího znění:
„Poskytovatel je povinen po nahlášení závady provést bez zbytečného odkladu analýzu
závady, a pokud zjistí, že je závada na straně Poskytovatele, závadu odstranit v souladu s čl.
12.3. Smlouvy“.
Uvedená změna reflektuje pouhou nepřesnost v odkazu uvedeném v závazném vzoru smlouvy,
kdy z kontextu čl. 7. 4. závazného vzoru smlouvy s názvem „Řešení incidentů a závad Služeb“ je
zřejmé, že se má na mysli odkaz na čl. 12.3. závazného vzoru smlouvy s názvem „Odstranění
závady Služby a sleva z ceny“, zatímco původní nesprávný odkaz na čl. 11.3. závazného vzoru
smlouvy upravuje zcela odlišnou otázku „Závazku na zajištění pravdivosti a platnosti prohlášení
Poskytovatele“.
2. Změna článku 13. závazného vzoru smlouvy spočívající v:
a) Změně věty třetí čl. 13.2. závazného vzoru smlouvy, kde došlo k nahrazení textu „Pro
vyloučení pochybností Smluvní strany berou na vědomí, že přistoupení příslušného
Pověřujícího zadavatele ke Smlouvě není povinností Pověřujících zadavatelů ani
Ministerstva.“ textem následujícího znění: „Přistoupení příslušného Pověřujícího
zadavatele ke Smlouvě je povinností tohoto Pověřujícího zadavatele.“.
b) Zrušení věty čtvrté čl. 13.2. závazného vzoru smlouvy ve znění „Poskytovatel není oprávněn
zkoumat důvody nepřistoupení Pověřujících zadavatelů ke Smlouvě a není pro to
oprávněn dovozovat, vznášet či uplatňovat jakékoli nároky vůči Ministerstvu a/nebo
Pověřujícím zadavatelům.“.
c) Doplnění čl. 13.3. odst. (iii) závazného vzoru smlouvy, do kterého byl na konec doplněn text
následujícího znění: „nebo“.
d) Zrušení čl. 13.3. odst. (iv) závazného vzoru smlouvy ve znění „výpovědí ze strany
Ministerstva, s výpovědní dobou do konce měsíce, v němž byla výpověď doručena, a to
v rozsahu celé Smlouvy nebo jen zčásti, účinnou jejím doručením Poskytovateli v případě,
že Ministerstvo usoudí, že lze rozumně předpokládat, že Pověřující zadavatel nepřistoupí
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ke Smlouvě, nebo“; dosavadní odst. (v) v čl. 13.3. závazného vzoru smlouvy se nově
označuje jako odst. (iv).
e) Doplnění čl. 13.3. odst. (iv) písm. c) závazného vzoru smlouvy, do kterého byl na konec
doplněn text následujícího znění: „; nebo“.
f)

Doplnění čl. 13.3. odst. (iv) závazného vzoru smlouvy, do kterého bylo nově vloženo písm. d)
následujícího znění: „došlo k organizačním změnám ve struktuře Koncového uživatele
v rozsahu, který neumožňuje uplatnění Organizačních opcí Koncovým uživatelem dle
Smlouvy a který má za následek, že odpadl důvod odebírání Služeb tímto Koncovým
uživatelem.“

Dne 22. 7. 2016 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) rozhodnutí č. j.
ÚOHS-S0363, S0365, S0366, S0367, S0368, S0369/VZ-30773/2016/542/JVo (dále jen
„rozhodnutí“), kterým rozhodl, že Centrální zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1
v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), když ve veřejných zakázkách s názvem „HLAS_ISDN30 PL_1705“,
„HLAS_ISDN30 PL_1718“, „HLAS_ISDN30 PL_1724“, „HLAS_ISDN30 PL_1726“, „HLAS_ISDN30
PL_1728“, „HLAS_ISDN30 PL_1730“, zadávaných v rámci dynamického nákupního systému
„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“ části 2 „Komoditní telekomunikační služby“, nevymezil
předmět uvedených veřejných zakázek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, tj.
nevymezil jednoznačně rozsah plnění veřejných zakázek nezbytný pro řádné nacenění nabídky,
když v příloze č. 3 „Smlouva na poskytování služeb KIVS-KTS“ výzvy k podání nabídek v bodě 12.
2. „Účinnost smlouvy“ stanovil: „V rozsahu, v jakém jedná Ministerstvo při uzavírání Smlouvy na
účet Pověřujících zadavatelů, je Smlouva nebo její část účinná až okamžikem, kdy příslušný
Pověřující zadavatel ke Smlouvě přistoupí, a to doručením písemného sdělení o přistoupení
Poskytovateli a Ministerstvu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany berou na vědomí, že
přistoupení příslušného Pověřujícího zadavatele ke Smlouvě není povinností Pověřujících
zadavatelů ani Ministerstva.“, čímž Centrální zadavatel dle Úřadu připustil možnost změny
v počtu pověřujících zadavatelů přistupujících ke smlouvě, resp. výsledného rozsahu
poskytovaných služeb, a tímto svým postupem současně nedodržel zásadu transparentnosti,
přičemž tento postup Centrálního zadavatele mohl dle Úřadu podstatně ovlivnit výběr
nejvhodnější nabídky. Centrální zadavatel podal proti rozhodnutí Úřadu rozklad, o kterém
doposud nebylo rozhodnuto, a rozhodnutí Úřadu tak nenabylo právní moci.
Centrální zadavatel se rozhodl, za účelem zabezpečení dalšího možného postupu v rámci
centralizovaného zadávání spočívajícího v zadávání veřejných zakázek na služby KIVS na účet
jednotlivých pověřujících zadavatelů, přistoupit k těmto změnám zadávacích podmínek DNS
KIVS, specifikovaným výše pod bodem 2 písm. a) – f) odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Nově se proto stanovuje povinnost příslušného pověřujícího zadavatele přistoupit ke smlouvě,
pokud smlouvu s vybraným uchazečem uzavře Centrální zadavatel.
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Současně se zrušením možnosti pověřujícího zadavatele nepřistoupit ke smlouvě se zavádí nový
důvod, pro který může koncový uživatel smlouvu vypovědět, a to pro případ, kdy dojde
k organizačním změnám ve struktuře koncového uživatele v rozsahu, který neumožňuje
uplatnění organizačních opcí koncovým uživatelem dle smlouvy.
V případě, že dojde k takové organizační změně na straně koncového uživatele, jeví se jako
nespravedlivé, neefektivní a nehospodárné, aby byl koncový uživatel nadále povinen hradit
z veřejných prostředků vybranému uchazeči cenu za jím poskytované služby, pro které již
koncový uživatel v důsledku organizační změny nenachází žádné využití, a poskytování služeb je
tak pro Koncového uživatele zcela bezúčelné.
3. 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. Změna článku 12. závazného vzoru smlouvy spočívající v:
a) Změně věty třetí čl. 12.2. závazného vzoru smlouvy, kde došlo k nahrazení textu „Pro
vyloučení pochybností Smluvní strany berou na vědomí, že přistoupení příslušného
Pověřujícího zadavatele ke Smlouvě není povinností Pověřujících zadavatelů ani
Ministerstva.“ textem následujícího znění: „Přistoupení příslušného Pověřujícího zadavatele
ke Smlouvě je povinností tohoto Pověřujícího zadavatele.“.
b) Zrušení věty čtvrté čl. 12.2. závazného vzoru smlouvy ve znění „Poskytovatel není oprávněn
zkoumat důvody nepřistoupení Pověřujících zadavatelů ke Smlouvě a není pro to oprávněn
dovozovat, vznášet či uplatňovat jakékoli nároky vůči Ministerstvu a/nebo Pověřujícím
zadavatelům.“.
c) Doplnění čl. 12.3. odst. (iii) závazného vzoru smlouvy, do kterého byl na konec doplněn text
následujícího znění: „nebo“.
d) Zrušení čl. 12.3. odst. (iv) závazného vzoru smlouvy ve znění „výpovědí ze strany
Ministerstva, s výpovědní dobou do konce měsíce, v němž byla výpověď doručena, a to
v rozsahu celé Smlouvy nebo jen zčásti, účinnou jejím doručením Poskytovateli v případě,
že Ministerstvo usoudí, že lze rozumně předpokládat, že Pověřující zadavatel nepřistoupí
ke Smlouvě, nebo“; dosavadní odst. (v) v čl. 12.3. závazného vzoru smlouvy se nově označuje
jako odst. (iv).
e) Doplnění čl. 12.3. odst. (iv) písm. c) závazného vzoru smlouvy, do kterého byl na konec
doplněn text následujícího znění: „; nebo“.
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f)

Doplnění čl. 12.3. odst. (iv) závazného vzoru smlouvy, do kterého bylo nově vloženo písm. d)
následujícího znění: „došlo k organizačním změnám ve struktuře Koncového uživatele
v rozsahu, který neumožňuje uplatnění Organizačních opcí Koncovým uživatelem dle
Smlouvy a který má za následek, že odpadl důvod odebírání Služeb tímto Koncovým
uživatelem.“

Dne 22. 7. 2016 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) rozhodnutí č. j.
ÚOHS-S0363, S0365, S0366, S0367, S0368, S0369/VZ-30773/2016/542/JVo (dále jen
„rozhodnutí“), kterým rozhodl, že Centrální zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1
v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), když ve veřejných zakázkách s názvem „HLAS_ISDN30 PL_1705“,
„HLAS_ISDN30 PL_1718“, „HLAS_ISDN30 PL_1724“, „HLAS_ISDN30 PL_1726“, „HLAS_ISDN30
PL_1728“, „HLAS_ISDN30 PL_1730“, zadávaných v rámci dynamického nákupního systému
„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“ části 2 „Komoditní telekomunikační služby“, nevymezil
předmět uvedených veřejných zakázek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, tj.
nevymezil jednoznačně rozsah plnění veřejných zakázek nezbytný pro řádné nacenění nabídky,
když v příloze č. 3 „Smlouva na poskytování služeb KIVS-KTS“ výzvy k podání nabídek v bodě 12.
2. „Účinnost smlouvy“ stanovil: „V rozsahu, v jakém jedná Ministerstvo při uzavírání Smlouvy na
účet Pověřujících zadavatelů, je Smlouva nebo její část účinná až okamžikem, kdy příslušný
Pověřující zadavatel ke Smlouvě přistoupí, a to doručením písemného sdělení o přistoupení
Poskytovateli a Ministerstvu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany berou na vědomí, že
přistoupení příslušného Pověřujícího zadavatele ke Smlouvě není povinností Pověřujících
zadavatelů ani Ministerstva.“, čímž Centrální zadavatel dle Úřadu připustil možnost změny
v počtu pověřujících zadavatelů přistupujících ke smlouvě, resp. výsledného rozsahu
poskytovaných služeb, a tímto svým postupem současně nedodržel zásadu transparentnosti,
přičemž tento postup Centrálního zadavatele mohl dle Úřadu podstatně ovlivnit výběr
nejvhodnější nabídky. Centrální zadavatel podal proti rozhodnutí Úřadu rozklad, o kterém
doposud nebylo rozhodnuto, a rozhodnutí Úřadu tak nenabylo právní moci.
Centrální zadavatel se rozhodl, za účelem zabezpečení dalšího možného postupu v rámci
centralizovaného zadávání spočívajícího v zadávání veřejných zakázek na služby KIVS na účet
jednotlivých pověřujících zadavatelů, přistoupit k těmto změnám zadávacích podmínek DNS
KIVS, specifikovaným výše pod bodem 1 písm. a) – f) odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Nově se proto stanovuje povinnost příslušného pověřujícího zadavatele přistoupit ke smlouvě,
pokud smlouvu s vybraným uchazečem uzavře Centrální zadavatel.
Současně se zrušením možnosti pověřujícího zadavatele nepřistoupit ke smlouvě se zavádí nový
důvod, pro který může koncový uživatel smlouvu vypovědět, a to pro případ, kdy dojde
k organizačním změnám ve struktuře koncového uživatele v rozsahu, který neumožňuje
uplatnění organizačních opcí koncovým uživatelem dle smlouvy.
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V případě, že dojde k takové organizační změně na straně koncového uživatele, jeví se jako
nespravedlivé, neefektivní a nehospodárné, aby byl koncový uživatel nadále povinen hradit
z veřejných prostředků vybranému uchazeči cenu za jím poskytované služby, pro které již
koncový uživatel v důsledku organizační změny nenachází žádné využití, a poskytování služeb je
tak pro Koncového uživatele zcela bezúčelné.
2. 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

Přílohy (2):
1. Příloha č. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“,
2. Příloha č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS“.
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