ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064
zastoupená
Mgr. Tomášem Kroupou,
pověřen řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací

Č. j. MV- 70161-11/SIK5-2017
V Praze dne 1. 9. 2017
Počet listů: 7

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO
SYSTÉMU
Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná
(dále jen „Centrální zadavatel“), oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8.
2017, jenž bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 14. 8. 2017 pod ev. č. F2017-022104 a
v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2017/S 154-319744, zahájil zadávací řízení o zavedení
dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování služeb KIVS - 2017 - 2021“ (dále jen „DNS
KIVS”), dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

tímto rozhoduje, že:
1.

Zadávací dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování
služeb KIVS - 2017 - 2021“, se ruší a nahrazuje novým zněním zadávací dokumentace na
zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování služeb KIVS - 2017 - 2021“,
která je přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.

2.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do
rozsahu části č. 1 DNS – KIVS-CMS“, uveřejněná současně se zahájením zadávacího řízení o
zavedení DNS KIVS na profilu Centrálního zadavatele dne 9. 8. 2017, 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.
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3.

Příloha č. 3 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do
rozsahu části č. 2 DNS – KIVS-KTS“, uveřejněná současně se zahájením zadávacího řízení o
zavedení DNS KIVS na profilu Centrálního zadavatele dne 9. 8. 2017, 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.

Odůvodnění:
Shora uvedené změna zadávací dokumentace DNS KIVS představuje následující změny:
1.

V zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování
služeb KIVS - 2017 - 2021“ Centrální zadavatel změnil znění čl. VI. odst. VI.4 písm. i) a čl. VI. odst.
VI.5 písm. i) následujícím způsobem:
-

Čl. VI. odst. VI.4 písm. i) zadávací dokumentace nově zní:
„Splnění kritérií technické kvalifikace pro 1. část DNS Dodavatel prokáže v souladu s § 79
odst. 2 písm. b) ZZVZ tím, že doloží:
i.

Seznam alespoň jedné (1) významné služby realizované v posledních třech (3) letech,
s uvedením jejího rozsahu a doby plnění;
Za významnou službu v rámci části č. 1 DNS přitom Centrální zadavatel považuje
službu/služby, jejímž/jejichž předmětem bylo poskytování Služeb KIVS, a to v rozsahu předmětu služeb IP VPN MPLS či obdobném nebo ekvivalentním rozsahu, přičemž objem
této služby/služeb činil nejméně 500.000,- Kč za jeden (1) rok poskytování takové služby.
Seznam významných služeb bude předložen formou čestného prohlášení, z něhož musí
být zřejmé splnění Centrálním zadavatelem požadované technické kvalifikace, a musí
obsahovat:
•

identifikaci objednatele, včetně uvedení kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů;

•

název realizované zakázky;

•

popis předmětu a rozsahu zakázky (podrobně);

•

místo a dobu realizace zakázky (ve formátu MM/RRRR – MM/RRRR); a

•

objem plnění za jeden rok poskytování služby (v Kč bez DPH).

Centrální zadavatel dále stanoví, že při posuzování splnění kvalifikace přihlédne pouze
k seznamům (čestným prohlášením), která splňují shora uvedené obsahové požadavky
Centrálního zadavatele, a ze kterých zcela jednoznačně vyplývá splnění všech podmínek
Centrálního zadavatele.“
-

Čl. VI. odst. VI.5 písm. i) zadávací dokumentace nově zní:
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„Splnění kritérií technické kvalifikace pro 2. část DNS Dodavatel prokáže v souladu s § 79
odst. 2 písm. b) ZZVZ tím, že doloží:
i.

Seznam tří významných služeb v rámci části 2. DNS, relevantních s ohledem na předmět
veřejných zakázek uvedený pro část 2. DNS dle přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace
DNS, realizovaných v posledních třech letech v minimální výši nejméně 200.000,- Kč za
jeden (1) rok poskytování každé takové významné služby pro část 2. DNS
Seznam významných služeb bude předložen formou čestného prohlášení, z něhož musí
být zřejmé splnění Centrálním zadavatelem požadované technické kvalifikace, a musí
obsahovat:
•

identifikaci objednatele, včetně uvedení kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů;

•

název realizované zakázky;

•

popis předmětu a rozsahu zakázky (podrobně);

•

místo a dobu realizace zakázky (ve formátu MM/RRRR – MM/RRRR); a

•

objem plnění za jeden rok poskytování služby (v Kč bez DPH).

Centrální zadavatel dále stanoví, že při posuzování splnění kvalifikace přihlédne pouze
k seznamům (čestným prohlášením), která splňují shora uvedené obsahové požadavky
Centrálního zadavatele, a ze kterých zcela jednoznačně vyplývá splnění všech podmínek
Centrálního zadavatele.“
Centrální zadavatel uvádí, že v čl. VI. odst. VI.4 písm. i) a v čl. VI. odst. VI.5 písm. i) zadávací
dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování služeb KIVS
- 2017 - 2021“ došlo k administrativnímu pochybení na straně Centrálního zadavatele. Osvědčení
v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ nebudou požadována.

2.

V katalogovém listu s názvem „P3_Ethernet_002.01.pdf“ Centrální zadavatel:
-

Napravil administrativní pochybení spočívající v nesprávném označení ID katalogového listu:
„DATA_ETHERNET_002.04“.
Nové
ID
katalogového
listu
zní
následovně:
„DATA_ETHERNET_002.01“.

-

V části Popis vlastností služby doplnil nové parametry týkající se maximálního zpoždění
a maximální ztrátovosti paketů ve znění: „Max. zpoždění do 150ms“ a „Max. ztrátovost
paketů do 0,25%.“, a to z důvodu jednoznačnosti popisu vlastností služby.

-

V části Popis vlastností služby změnil znění „Trvalé propojení dvou lokalit koncového
uživatele na přenosovém protokolu Ethernet dle standardizace RFC.“, tak, že odstranil část
věty „dle standardizace RFC“, a to vzhledem k doplnění požadavků na zpoždění a ztrátovost
paketů. Nově tedy věta zní: „Trvalé propojení dvou lokalit koncového uživatele na
přenosovém protokolu Ethernet.“

-

V části Popis vlastností služby napravil administrativní pochybení spočívající v nesprávném
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uvedení parametru týkajícího se ochrany proti DDoS útokům ve znění: „Služba musí být
chráněna proti DDoS útokům (Distributed Denial of service).“, tím, že tento požadavek
z katalogového listu odstranil.
-

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se poskytnutí reportů SLA
a výkonnostních charakteristik tak, že namísto stávajícího znění parametru: „Služba musí
obsahovat poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik“ je nově uvedeno: „Služba
musí obsahovat možnost poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik.“.
Centrální zadavatel uvádí, že v případě parametru poskytnutí reportů SLA a výkonnostních
charakteristik se jedná o doplňkovou službu. Požadavek na její poskytování tak vyplývá
z potřeb jednotlivých koncových uživatelů, kteří si v rámci zadávacích řízení na dílčí veřejnou
zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či nikoli.

3.

V katalogovém listu s názvem „P2_IP_VPN-QoS_001.01.pdf“, ID katalogového listu: DATA_VPNQOS_001.01, Centrální zadavatel napravil administrativní pochybení týkající se vymezení počtu
tříd služeb v části Popis vlastností služby: „QoS model v rámci KIVS II umožňuje nasadit
maximálně 6 tříd služeb“. Nově zní tato část Popisu vlastností služby následovně: „QoS model v
rámci KIVS II umožňuje nasadit maximálně 7 tříd služeb“.

4.

V katalogovém listu s názvem „P2_IP_VPN-QoS_kritická infrastruktura_011.01.pdf“, ID
katalogového listu: DATA_VPN-QOS_KRITICKÁ INFRASTRUKTURA_011.01, Centrální zadavatel
napravil administrativní pochybení týkající se vymezení počtu tříd služeb v části Popis vlastností
služby: „QoS model v rámci KIVS II umožňuje nasadit maximálně 6 tříd služeb“. Nově zní tato část
Popisu vlastností služby následovně: „QoS model v rámci KIVS II umožňuje nasadit maximálně 7
tříd služeb“.

5.

V katalogovém listu s názvem „P2_INT-S-CMS_010.01.pdf“, ID katalogového listu:
DATA_INTERNET-SYM-CMS_010.01, Centrální zadavatel:
-

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se ochrany proti DDoS
útokům tak, že namísto stávajícího znění parametru: „Služba musí být chráněna proti DDoS
útokům (Distributed Denial of service).“ je nově uvedeno: „Služba musí umožnit ochranu
proti DDoS útokům (Distributed Denial of service).“
Centrální zadavatel tímto parametrem požaduje, aby měl možnost použití takové
technologie, která mu nebude znemožňovat spuštění ochrany DDoS na svém hardware.

-

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se poskytnutí reportů SLA
a výkonnostních charakteristik tak, že namísto stávajícího znění parametru: „Služba musí
obsahovat poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik“ je nově uvedeno: „Služba
musí obsahovat možnost poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik.“.
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Centrální zadavatel uvádí, že v případě parametru poskytnutí reportů SLA a výkonnostních
charakteristik se jedná o doplňkovou službu. Požadavek na její poskytování tak vyplývá
z potřeb jednotlivých koncových uživatelů, kteří si v rámci zadávacích řízení na dílčí veřejnou
zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či nikoli.

6.

V katalogovém listu s názvem „P3_INT-S_003.01.pdf“, ID katalogového listu: DATA_INTERNETSYM_003.01, Centrální zadavatel:
-

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se ochrany proti DDoS
útokům tak, že namísto stávajícího znění parametru: „Služba musí být chráněna proti DDoS
útokům (Distributed Denial of service).“ je nově uvedeno: „Služba musí být chráněna proti
DDoS útokům (Distributed Denial of service), tzn., že Poskytovatel služby informuje
koncového uživatele bezodkladně o každém jednotlivém zahájení režimu ochrany, i o jeho
ukončení (prostřednictvím SMS, e-mailu, telefonu).“
Centrální zadavatel tímto upřesňuje požadavky daného parametru služby.

-

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se poskytnutí reportů SLA
a výkonnostních charakteristik tak, že namísto stávajícího znění parametru: „Služba musí
obsahovat poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik“ je nově uvedeno: „Služba
musí obsahovat možnost poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik.“.
Centrální zadavatel uvádí, že v případě parametru poskytnutí reportů SLA a výkonnostních
charakteristik se jedná o doplňkovou službu. Požadavek na její poskytování tak vyplývá
z potřeb jednotlivých koncových uživatelů, kteří si v rámci zadávacích řízení na dílčí veřejnou
zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či nikoli.

7.

V katalogovém listu s názvem „P2_IP_VPN_001.01.pdf“,
DATA_VPN_001.01, Centrální zadavatel:
-

ID

katalogového

listu:

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se ochrany proti DDoS
útokům tak, že namísto stávajícího znění parametru: „Služba musí být chráněna proti DDoS
útokům (Distributed Denial of service).“ je nově uvedeno: „Služba musí umožnit ochranu
proti DDoS útokům (Distributed Denial of service).“
Centrální zadavatel tímto parametrem požaduje, aby měl možnost použití takové
technologie, která mu nebude znemožňovat spuštění ochrany DDoS na svém hardware.

-

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se poskytnutí reportů SLA
a výkonnostních charakteristik tak, že namísto stávajícího znění parametru: „Služba musí
obsahovat poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik“ je nově uvedeno: „Služba
musí obsahovat možnost poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik.“.
Centrální zadavatel uvádí, že v případě parametru poskytnutí reportů SLA a výkonnostních
charakteristik se jedná o doplňkovou službu. Požadavek na její poskytování tak vyplývá
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z potřeb jednotlivých koncových uživatelů, kteří si v rámci zadávacích řízení na dílčí veřejnou
zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či nikoli.
-

V části Použitelné technologie změnil znění podmínek použitelných technologií tak, že
namísto stávajícího znění „metalická vedení“ je nově uvedeno: „metalická vedení (služby
s kapacitou K5-K40 není možno realizovat na agregovaných a asymetrických linkách
prostřednictvím inverzního multiplexu)“.
Centrální zadavatel uvádí, že služba DATA_VPN je dle platného katalogového listu ID:
DATA_VPN_001.01 požadována pro kapacity K5-K40 jako full duplexní služba pro přenos dat.
Z tohoto důvodu Centrální zadavatel nepřipouští použití jakékoliv asymetrické linky pro
tento typ služby, a to ani v případě poslední míle. Centrální zadavatel nad to uvádí, že použití
asymetrické linky s vyšší kapacitou a uplatněním agregace, nelze považovat za symetrickou
full duplex linku.

8. V katalogovém listu s názvem „P2_IP_VPN_kritická infrastruktura_012.01“, ID katalogového
listu: DATA_VPN_KRITICKÁ INFRASTRUKTURA_012.01, Centrální zadavatel:
-

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se ochrany proti DDoS
útokům tak, že namísto stávajícího znění parametru: „Služba musí být chráněna proti DDoS
útokům (Distributed Denial of service).“ je nově uvedeno: „Služba musí umožnit ochranu
proti DDoS útokům (Distributed Denial of service).“
Centrální zadavatel tímto parametrem požaduje, aby měl možnost použití takové
technologie, která mu nebude znemožňovat spuštění ochrany DDoS na svém hardware.

-

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se poskytnutí reportů SLA
a výkonnostních charakteristik tak, že namísto stávajícího znění parametru: „Služba musí
obsahovat poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik“ je nově uvedeno: „Služba
musí obsahovat možnost poskytnutí reportů SLA a výkonnostních charakteristik.“.
Centrální zadavatel uvádí, že v případě parametru poskytnutí reportů SLA a výkonnostních
charakteristik se jedná o doplňkovou službu. Požadavek na její poskytování tak vyplývá
z potřeb jednotlivých koncových uživatelů, kteří si v rámci zadávacích řízení na dílčí veřejnou
zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či nikoli.

-

V části Použitelné technologie změnil znění podmínek použitelných technologií tak, že
namísto stávajícího znění „metalická vedení“ je nově uvedeno: „metalická vedení (službu
není možno realizovat na agregovaných a asymetrických linkách prostřednictvím
inverzního multiplexu)“.
Centrální zadavatel uvádí, že služba DATA_VPN_KRITICKÁ INFRASTRUKTURA je dle platného
katalogového listu ID: DATA_VPN_KRITICKÁ INFRASTRUKTURA_012.01 požadována jako full
duplexní služba pro přenos dat. Z tohoto důvodu Centrální zadavatel nepřipouští použití
jakékoliv asymetrické linky pro tento typ služby, a to ani v případě poslední míle. Centrální
zadavatel nad to uvádí, že použití asymetrické linky s vyšší kapacitou a uplatněním agregace,
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nelze považovat za symetrickou full duplex linku.

Nad rámec výše uvedeného Centrální zadavatel konstatuje: z důvodu, že Centrální zadavatel
neuveřejnil vysvětlení k obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů od
obdržení žádosti, a přesáhl tak lhůtu pro uveřejnění či odeslání vysvětlení o 2 pracovní dny,
prodlužuje v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ lhůtu pro podání žádostí o účast v DNS o 2 pracovní dny.

Poučení:
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Písemné námitky musí
být Centrálnímu zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Mgr. Tomáš Kroupa
pověřen řízením odboru provozu informačních technologií a
komunikací
Přílohy (3):
1. Zadávací dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování
služeb KIVS - 2017 - 2021“
2. Příloha č. 2 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do
rozsahu části č. 1 DNS – KIVS-CMS“
3. Příloha č. 3 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do
rozsahu části č. 2 DNS – KIVS-KTS“
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