ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064
zastoupená
Ing. Jiřím Koldou,
ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních
technologií

Č. j.: MV-70161-50/KAP-2017
V Praze dne 23. 5. 2019
Počet listů: 25

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 dne 12. 8. 2017 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. 1 zadávací dokumentace DNS KIVS „Seznam Pověřujících zadavatelů“ uveřejněná
současně se zahájením zadávacího řízení o zavedení DNS KIVS na profilu Centrálního zadavatele
dne 9. 8. 2017, se ruší a nahrazuje přílohou č. 1 zadávací dokumentace DNS KIVS „Seznam
Pověřujících zadavatelů“, která je přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.
1

3.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do
rozsahu části č. 1 DNS – KIVS-CMS“, uveřejněná současně s Rozhodnutím zadavatele o změně
zadávací dokumentace dynamického nákupního systému na profilu Centrálního zadavatele dne
1. 9. 2017 (dále jen „Rozhodnutí o změně ZD I“), 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.

4.

Příloha č. 3 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do
rozsahu části č. 2 DNS – KIVS-KTS“, uveřejněná současně s Rozhodnutím o změně ZD I na profilu
Centrálního zadavatele dne 1. 9. 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.

5.

Příloha č. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“
uveřejněná současně se zahájením zadávacího řízení o zavedení DNS KIVS na profilu Centrálního
zadavatele dne 9. 8. 2017, 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.

6.

Příloha č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS“
uveřejněná současně se zahájením zadávacího řízení o zavedení DNS KIVS na profilu Centrálního
zadavatele dne 9. 8. 2017, 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.

7.

Příloha č. 6 zadávací dokumentace DNS KIVS „Čestné prohlášení k žádosti o účast“ uveřejněná
současně se zahájením zadávacího řízení o zavedení DNS KIVS na profilu Centrálního zadavatele
dne 9. 8. 2017, se ruší a nahrazuje přílohou č. 6 zadávací dokumentace DNS KIVS „Čestné
prohlášení k žádosti o účast“, která je přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.

8.

Příloha č. 7 zadávací dokumentace DNS KIVS „Formulář žádosti o připojení k InterConnectu
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. 7 zadávací dokumentace
DNS KIVS „Formulář žádosti o připojení k InterConnectu CMS“, která je přílohou tohoto
rozhodnutí Centrálního zadavatele.

9.

Zadávací dokumentace DNS KIVS se doplňuje o novou Přílohu č. 8 „Informace o zpracování
osobních údajů”, která je přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.

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

V zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování
služeb KIVS - 2017–2021“ došlo ke změně osoby zastupující Centrálního zadavatele a Centrální
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zadavatel dále změnil znění čl. XI odst. XI.1. Nově byl přidán čl. XI. odst. XI.6. Uvedené změny
byly provedeny následujícím způsobem:
-

-

Identifikace Centrálního zadavatele v záhlaví je nově následující:
Název:
Sídlo:
zastoupený:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 00
Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a
projektů informačních a komunikačních technologií

IČ:
DIČ:
E-mail:
DS:

00007064
CZ00007064
kivs@mvcr.cz
6bnaawp

Čl. XI. odst. XI.1 zadávací dokumentace nově zní:
„V případě, že se v průběhu plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS
vyskytne potřeba dodatečných služeb nezahrnutých ve sjednaném předmětu konkrétní
veřejné zakázky, bude jejich zadání řešeno v souladu se ZZVZ. Podmínky pro sjednání těchto
dodatečných služeb budou případně uvedeny v obchodních podmínkách každé jednotlivé
veřejné zakázky.
Centrální zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu
ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Podmínky a obsah jednotlivých změn budou vždy specifikovány v
každé jednotlivé výzvě k podání nabídek pro Dílčí veřejnou zakázku.
Centrální zadavatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro
poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem za podmínek ust. § 100 odst. 3 ZZVZ s tím,
že předpokládaná doba a rozsah nových služeb bude vždy vymezena v každé jednotlivé výzvě
k podání nabídek pro Dílčí veřejnou zakázku.
Výše uvedené výhrady změny závazku dle ust. § 100 ZZVZ nemají vliv na možnost uplatnění
změn závazku dle ust. § 222 ZZVZ.
Centrální zadavatel si v souladu s § 48 odst. 7 ZZVZ vyhrazuje právo vyloučit účastníka
zadávacího řízení k zadání Dílčí veřejné zakázky, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti, a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
Způsob prokázání vydání výlučně zaknihovaných akcií ze strany účastníka zadávacího řízení k
zadání Dílčí veřejné zakázky bude blíže specifikován v každé jednotlivé výzvě k podání
nabídek.
Centrální zadavatel výslovně upozorňuje na možnost aplikace § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ
umožňující zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže,
že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího
řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které
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zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán,
nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
Centrální zadavatel výslovně upozorňuje na možnost aplikace institutu tzv. „předsmluvní
odpovědnosti“ ve smyslu § 1728 NOZ an. ve vztahu k procesu uzavírání smlouvy v rámci
zadávacího řízení.
Centrální zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ výslovně upozorňuje, že od
vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, bude zjišťovat údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje
o skutečném majiteli uvedeným postupem, centrální zadavatel vyzve vybraného dodavatele
rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská
smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.“
-

Čl. XI. odst. XI.6 zadávací dokumentace nově zní:
„Centrální zadavatel pro účely provedení zadávacího řízení na Dílčí veřejnou zakázku
zpracovává osobní údaje fyzických osob, které zastupují jednotlivé účastníky zadávacího
řízení (dále jen „Osobní údaje”).
Centrální zadavatel zpracovává Osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů; dále jen „Nařízení“), a interními předpisy Centrálního zadavatele, které byly
přijaty v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Podrobnější podmínky zpracování Osobních údajů jsou upraveny v příloze č. 4 a v příloze č. 5
této Zadávací dokumentace DNS.
Účastník zadávacího řízení se zavazuje, že bude informovat všechny fyzické osoby, které jej
zastupují v rámci zadávacího řízení na Dílčí veřejnou zakázku, o zpracování Osobních údajů ze
strany Centrálního zadavatele. Za účelem splnění této povinnosti stanovené v čl. 14 Nařízení
je účastník zadávacího řízení povinen každou fyzickou osobu seznámit se zněním Informace o
zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 8 této Zadávací dokumentace DNS, a učinit
o tom záznam, na který tato fyzická osoba připojí svůj podpis. Záznam s podpisem každé
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fyzické osoby bude součástí nabídky podané účastníkem zadávacího řízení v rámci Dílčí
veřejné zakázky; pro tyto účely postačí připojení kopie tohoto záznamu.
Pokud v průběhu zadávacího řízení na Dílčí veřejnou zakázku nebo následně v rámci plnění
Dílčí veřejné zakázky dojde ke změně v osobě, která zastupuje účastníka zadávacího řízení, je
účastník zadávacího řízení povinen každou novou fyzickou osobu seznámit se zněním
Informace o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 8 této Zadávací dokumentace
DNS, a učinit o tom záznam, na který tato fyzická osoba připojí svůj podpis. Záznam s
podpisem fyzické osoby účastník zadávacího řízení předá Centrálnímu zadavateli; pro tyto
účely postačí předání kopie tohoto záznamu.“
-

Čl. XII. zadávací dokumentace nově zní:
„Příloha č. 1: Seznam Pověřujících zadavatelů
Příloha č. 2: Výčet služeb – Katalogové listy spadající do rozsahu části č. 1 DNS – KIVS-CMS
Příloha č. 3: Výčet služeb – Katalogové listy spadající do rozsahu části č. 2 DNS – KIVS-KTS
Příloha č. 4: Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS
Příloha č. 5: Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS
Příloha č. 6: Čestné prohlášení k žádosti o účast
Příloha č. 7: Formulář žádosti o připojení k InterConnectu CMS
Příloha č. 8: Informace o zpracování osobních údajů“

Centrální zadavatel uvádí, že osoba zastupující Centrálního zadavatele byla pověřena ministrem
vnitra dne 29. listopadu 2017, č.j. MV-136219-1/SIK5-2017.
Centrální zadavatel dále uvádí, že v čl. XI. odst. XI.1 nahradil ust. § 104 odst. 2 ZZVZ s ohledem na
to, že došlo k novelizaci ZZZV a ust. § 104 odst. 2 ZZVZ bylo zrušeno a namísto něj bylo přijato
ust. § 122 odst. 4 ZZVZ, které stanoví, že u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou,
zadavatel sám zjistí údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (dále jen „skutečný majitel“).

Centrální zadavatel dále uvádí, že v čl. XI. zadávací dokumentace doplnil nový odst. XI.6, a to na
základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti
dne 25. 5. 2018.
V návaznosti na nové znění čl. XI. odst. XI.6 doplnil Centrální zadavatel do seznamu příloh přílohu
č. 8.
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2.

V Příloze č. 1 zadávací dokumentace DNS KIVS „Seznam Pověřujících zadavatelů“ Centrální
zadavatel doplnil seznam Pověřujících zadavatelů, kteří mají s Centrálním zadavatelem
uzavřenou Dohodu o centralizovaném zadávání v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, a s poukazem na § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), a usnesení vlády České republiky č. 385 ze dne 30. května 2012, o
Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v
období po 27. březnu 2013.

3.

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

V části Bezpečnost doplnil nový parametr „SEC-1ENH2“.
Centrální zadavatel uvádí, že v případě nového parametru SEC-1ENH2 v části Bezpečnost se
jedná o požadavek (potřebu) jednotlivých koncových uživatelů, kteří si v rámci zadávacích
řízení na dílčí veřejnou zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či nikoli. Požadavek
směřuje k vyššímu zabezpečení a stabilitě provozu síťové infrastruktury.

-

V části Proaktivní dohled doplnil nový parametr „PROAKT-ANO PRO2“.
Centrální zadavatel uvádí, že v případě nového parametru PROAKT-ANO PRO2 v části
Proaktivní dohled se jedná o požadavek (potřebu) jednotlivých koncových uživatelů, kteří si
v rámci zadávacích řízení na dílčí veřejnou zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či
nikoli. Požadavek směřuje k vyššímu zabezpečení a stabilitě provozu síťové infrastruktury.

4.

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

V části Popis vlastností služby změnil znění parametru týkajícího se maximálního zpoždění
a maximální ztrátovosti paketů ve znění: „Max. zpoždění do 150ms“ a „Max. ztrátovost
paketů do 0,25%.“ Nově je uvedeno: „Max. zpoždění do 50ms“ a „Max. ztrátovost paketů
(Packet Loss) do 0,1%“, a to z důvodu jednoznačnosti popisu vlastností služby.

-

V části Popis vlastností služby doplnil nový parametr týkající se max. odchylky synchronizace
služby ve znění: „Max Jitter 15ms.“, a to z důvodu jednoznačnosti popisu vlastností služby.

-

V části Popis vlastností služby doplnil nový parametr týkající se kapacity ve znění: „Měření
parametrů služby ethernet při předání koncovému uživateli je jednotné pro 4 velikosti
rámců na vrstvě L2 na hodnotách: 64B, 512B, 1024B a 1522B“, a to z důvodu
jednoznačnosti popisu vlastností služby.
Centrální zadavatel uvádí, že v případě úpravy znění parametrů týkající se maximálního
zpoždění a maximální ztrátovosti paketů a doplnění nové hodnoty max. 15ms pro jitter se
jedná o zvýšení požadavků na kvalitu provozování hlasových služeb na službě ethernet a
úprava těchto parametrů zabezpečuje tzv. echo, šumy a další poruchy v hlasové
komunikaci. Požadavek na její poskytování tak vyplývá z potřeb jednotlivých koncových
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uživatelů, kteří si v rámci zadávacích řízení na dílčí veřejnou zakázku stanoví, zda tento
požadavek uplatňují či nikoli.
-

V části parametru Velikost MTU doplnil nový parametr týkající se velikosti rámců ve znění:
„MTU-2000“. Důvodem je rozvoj datové infrastruktury a implementování nových
funkcionalit na straně koncových uživatelů. 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 Doplňkové služby, parametru Proaktivní dohled doplnil nový parametr týkající se
bezpečnosti služby ve znění: „PROAKT-ANO PRO2“. Důvodem je požadavek koncových
uživatelů na vyšší zabezpečení, stabilitu provozu síťové infrastruktury. 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 Doplňkové služby, doplnil nový parametr „Bezpečnost“. Důvodem je požadavek
koncových uživatelů na vyšší zabezpečení, stabilitu provozu síťové infrastruktury. 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.

5. V katalogovém listu s názvem „P3_ISDN2_003.01.pdf“ Centrální zadavatel:
-

Doplnil nový parametr „Koncové telekomunikační zařízení 2“. Důvodem je požadavek
koncových uživatelů na zpřesnění parametrů pro 2 koncové zařízení dodávané v souvislosti
se službou ISDN2. 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_ISDN30_003.01.pdf“ Centrální zadavatel:
-

V části Popis vlastností služby změnil znění „Koncový uživatel služby musí zajistit spolupráci
správce pobočkové ústředny, která bude ke službě připojena, tak, že doplnil větu „a
poskytovatel, na základě technicky zdůvodněného vyžádání měření ze strany koncového
uživatele, doloží měřícím protokolem funkčnost propojení svého koncového zařízení s
pobočkovou ústřednou uživatele.“. Nově tedy věta zní: „Koncový uživatel služby musí zajistit
spolupráci správce pobočkové ústředny, která bude ke službě připojena, a poskytovatel, na
základě technicky zdůvodněného vyžádání měření ze strany koncového uživatele, doloží
měřícím protokolem funkčnost propojení svého koncového zařízení s pobočkovou ústřednou
uživatele.“
Centrální zadavatel uvádí, že požadavek na doplnění formulace vyplývá z potřeb jednotlivých
koncových uživatelů, a to z důvodu jednoznačnosti popisu vlastností služby.

7. V katalogovém listu s názvem „P3_HTS_004.01.pdf“ Centrální zadavatel:
-

Doplnil nový parametr „Doplňkové služby“. Konkrétně se jedná o parametr „Nezávislé
napájení analogového telefonního přístroje z telefonní ústředny poskytovatele“ ve znění:
„NNT-NE“ a „NNT-ANO“. Důvodem je požadavek koncových uživatelů na funkčnost služby
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HTS, která je z pohledu koncového uživatele potřebná i v době, kdy dojde k výpadku
elektrického napájení objektu.
Centrální zadavatel uvádí, že v případě nové Doplňkové služby se jedná o požadavek
(potřebu) jednotlivých koncových uživatelů, kteří si v rámci zadávacích řízení na dílčí
veřejnou zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či nikoli.
8. V katalogovém listu s názvem „P3_HTS + ADSL_009.02.pdf“ Centrální zadavatel:
-

V části Kapacita doplnil nový parametr „16/1-1:50“.

-

Centrální zadavatel uvádí, že v případě nového parametru 16/1-1:50 v části Kapacita se
jedná o požadavek (potřebu) jednotlivých koncových uživatelů, kteří si v rámci zadávacích
řízení na dílčí veřejnou zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či nikoli.

-

Doplnil nový parametr „Doplňkové služby“. Konkrétně se jedná o parametr „Nezávislé
napájení analogového telefonního přístroje z telefonní ústředny poskytovatele“ ve znění:
„NNT-NE“ a „NNT-ANO“. Důvodem je požadavek koncových uživatelů na funkčnost služby
HTS, která je z pohledu koncového uživatele potřebná i v době, kdy dojde k výpadku
elektrického napájení objektu.
Centrální zadavatel uvádí, že v případě nové Doplňkové služby se jedná o požadavek
(potřebu) jednotlivých koncových uživatelů, kteří si v rámci zadávacích řízení na dílčí
veřejnou zakázku stanoví, zda tento požadavek uplatňují či nikoli.

9. V Příloze č. 4 DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“ (dále také jen
„smlouva pro 1. část DNS“) “ Centrální zadavatel:
-

změnil zkratky pro „identifikační čísla osob“ smluvních stran. Nově je zkratka „IČ“ ve všech
případech změněna na „IČO“.
Centrální zadavatel uvádí, že uvedená změna je v souladu s ust. § 24 písm. c) zákona č.
111/2009 Sb., o základních registrech.

-

v návaznosti na změnu osoby pověřené zastupováním Centrálního zadavatele nově
formuloval specifikaci Centrálního zadavatele v hlavičce následovně:
„Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Letná,
IČO: 00007064, zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a
projektů informačních a komunikačních technologií, na základě pověření ministrem vnitra ze
dne 29. listopadu 2017, č.j. MV-136219-1/SIK5-2017 (dále jako „Ministerstvo“ nebo
„Centrální zadavatel“)“
Centrální zadavatel uvádí, že osoba zastupující Centrálního zadavatele byla pověřena
ministrem vnitra dne 29. listopadu 2017, č.j. MV-136219-1/SIK5-2017.

-

v čl. 3 odst. 3.2. změnil poslední větu, která nově zní:
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„Tímto ustanovením není dotčeno právo Poskytovatele neúčtovat zřizovací poplatek
v případech, kdy tak uzná za vhodné nebo kdy se tak písemně dohodne s Koncovým
uživatelem.“
Centrální zadavatel uvádí, že nově zavedená podmínka písemnosti dohody mezi
Poskytovatelem a Koncovým uživatelem vychází z požadavku Koncových uživatelů na vyšší
transparentnost této dohody.
-

do čl. 3. odst. 3.5. přidal na závěr novou alineu, která zní:
„Nárok Poskytovatele na úhradu ceny za každou jednotlivou Službu dle Smlouvy vzniká od
okamžiku, kdy jsou Poskytovatelem předány všechny Služby obsažené v Poptávkovém listu,
jehož je Služba součástí (tj. od počátku Doby poskytování Služby dle čl. 5.6., resp. 13.1.
Smlouvy), není-li Poskytovatelem a Koncovým uživatelem písemně dohodnuto jinak.“
Centrální zadavatel uvádí, že tato změna vychází z požadavku Koncových uživatelů na větší
jednoznačnost určení vzniku nároku na úhradu ceny za předání jednotlivých Služeb
obsažených v Poptávkovém listu pro případy, kdy ostatní Služby obsažené v Poptávkovém
listu nejsou předány.

-

provedl změnu v čl. 3. odst. 3.6., který nově zní:
„Vymezení ceny poskytnutých Služeb jednotlivým Koncovým uživatelům
Poskytovatel bude vystavovat daňový doklad, který bude obsahovat příslušné identifikační
údaje poskytovaných služeb obsažené v rámci Poptávkového listu (tj. vždy alespoň KIVS ID
Služby, číslo jednací smlouvy, lokalizace, kapacita Služby) jednotlivě na vrub každého
Koncového uživatele. Nebude-li Koncový uživatel písemně požadovat jinak, vystaví
Poskytovatel daňový doklad souhrnně pro všechny Služby dle Poptávkového listu, které byly
v příslušném období poskytnuty konkrétnímu Koncovému uživateli. V případě žádosti
Koncového uživatele je Poskytovatel dále povinen:
(i)

jednotlivé odebrané Služby daným Koncovým uživatelem definovat podle místa
poskytnutí Služby; a

(ii)

u Služby sdílené více Koncovými uživateli rozdělit fakturované Služby podle jednotlivých
Koncových uživatelů v poměru určeném (i) v příslušném Poptávkovém listu dané Služby,
(ii) ve Smlouvě, nebo (iii) v písemném sdělení Poskytovateli (a pro informaci též
Ministerstvu) po uzavření Smlouvy.“

Centrální zadavatel uvádí, že změna spočívající v konkrétním vymezení identifikačních údajů
poskytovaných služeb je přijata z důvodu potřeby zvýšení přehlednosti a zefektivnění
administrace daňových dokladů za poskytované služby na straně Koncových uživatelů a
Centrálního zadavatele.
-

provedl změny v čl. 3. odst. 3.9., který nově zní:
„Jakýkoliv daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy,
bude vystaven a doručen Koncovému uživateli nejpozději do sedmnáctého (17.) dne
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kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po skončení příslušného kalendářního
měsíce a bude obsahovat podrobný rozpis Služeb poskytnutých ze strany Poskytovatele
Koncovému uživateli v příslušném kalendářním měsíci, včetně označení čísla jednacího
Smlouvy, Služby (vždy prostřednictvím KIVS ID, lokalizace a kapacity Služby dle Poptávkového
listu), paušální platby, instalačního poplatku, případného hovorného, jakož i dalších
náležitostí stanovených ve Smlouvě nebo dohodnutých písemně s Koncovým uživatelem. Cenu
za Služby poskytované Poskytovatelem Koncovému uživateli dle Smlouvy nebude Poskytovatel
v rámci daňového dokladu žádným způsobem zaokrouhlovat; v opačném případě se jedná o
vadu faktury a Koncový uživatel je oprávněn postupovat dle čl. 3.10. Smlouvy.
K první vystavené faktuře za poskytované Služby je Poskytovatel povinen připojit kopii
Předávacího protokolu, dle vzoru v Příloze č. 5, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v čl. 12.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.“
Centrální zadavatel uvádí, že změna spočívající v konkrétním vymezení identifikačních údajů
poskytovaných služeb je přijata z důvodu potřeby zvýšení přehlednosti a zefektivnění
administrace daňových dokladů za poskytované služby na straně Koncových uživatelů a
Centrálního zadavatele.
Centrální zadavatel dále uvádí, že ustanovení o smluvní pokutě za porušení uvedené
povinnosti bylo přijato v návaznosti na požadavek Koncových uživatelů a Centrálního
zadavatele na vymahatelnost této povinnosti.
-

do čl. 3. odst. 3.10. přidal na závěr novou alineu, která zní:

„V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v čl. 12.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.“
Centrální zadavatel uvádí, že ustanovení o smluvní pokutě za porušení uvedené povinnosti
bylo přijato v návaznosti na požadavek Koncových uživatelů a Centrálního zadavatele na
vymahatelnost této povinnosti.
-

provedl změnu v čl. 3. odst. 3.11., který nově zní:
„Vypořádání vadné fakturace
V případě, že Koncový uživatel uhradí částku, která však byla Poskytovatelem nesprávně
vyúčtována, je Poskytovatel povinen provést vypořádání vadné fakturace formou daňového
dokladu, obsahujícího mj. i vymezení jednotlivých Služeb (vždy prostřednictvím KIVS ID, čísla
jednacího smlouvy, lokalizace a kapacity Služby dle Poptávkového listu), na které byla
provedena vadná fakturace s vyznačením nesprávných i správných částek, které byly
uhrazeny a které měly být správně uhrazeny, případně další údaje dle požadavku Koncového
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uživatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Koncový uživatel není za
Služby, které byly nesprávně vyúčtovány, povinen platit cenu nebo její část.“
Centrální zadavatel uvádí, že změna spočívající v konkrétním vymezení identifikačních údajů
poskytovaných služeb je přijata z důvodu potřeby zvýšení přehlednosti a zefektivnění
administrace daňových dokladů za poskytované služby na straně Koncových uživatelů a
Centrálního zadavatele.
-

provedl změny v čl. 3. odst. 3.14., který nově zní:
„Koncovému uživateli, který to Poskytovateli písemně sdělí, je příslušný Poskytovatel povinen
elektronicky doručit nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po ukončení příslušného
zúčtovacího období podklad pro vyúčtování ceny za Služby poskytnuté tomuto Koncovému
uživateli v uplynulém zúčtovacím období. Tento podklad musí splňovat náležitosti daňového
dokladu dle příslušných právních předpisů a obsahovat údaje o identifikaci poskytnutých
Služeb ve smyslu odst. 3.9. této Smlouvy. Koncový uživatel je po doručení podkladů oprávněn
nejpozději do tří (3) pracovních dnů doručit Poskytovateli připomínky k doručeným
podkladům. Na základě těchto připomínek může Poskytovatel ve vztahu k příslušnému
Koncovému uživateli upravit dané vyúčtování ceny za příslušné zúčtovací období, pokud uzná
tyto připomínky jako oprávněné. Tímto není dotčena povinnost Poskytovatele vystavit daňový
doklad v řádném termínu v souladu s příslušnými právními předpisy. Doručením či
nedoručením připomínek ze strany Koncového uživatele k příslušným podkladům nejsou
dotčena práva Koncového uživatele na reklamaci vyúčtované ceny za danou Službu a dané
zúčtovací období, práva z vad plnění Poskytovatele, včetně případných práv na poskytnutí
slevy z ceny, uplatnění sankcí apod. Případné reklamační řízení se řídí příslušnými
ustanoveními ZEK.“
V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v čl. 12.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Centrální zadavatel uvádí, že změna spočívající v konkrétním vymezení identifikačních údajů
poskytovaných služeb je přijata z důvodu potřeby zvýšení přehlednosti a zefektivnění
administrace podkladů pro vyúčtování ceny za poskytované služby na straně Koncových
uživatelů a Centrálního zadavatele.
Centrální zadavatel dále uvádí, že ustanovení o smluvní pokutě za porušení uvedené
povinnosti bylo přijato v návaznosti na požadavek Koncových uživatelů a Centrálního
zadavatele na vymahatelnost této povinnosti.

-

provedl změny v čl. 4. odst. 4.1., který nově zní:
„Právo Koncových uživatelů uplatňovat změnové požadavky
Vzhledem k tomu, že uspokojování potřeb veřejného zájmu a plnění činnosti Koncových
uživatelů s sebou nese dynamické nároky Koncových uživatelů na zajišťování Služeb, jež není s
ohledem na standardní průběh zadávacího řízení možné smluvně zajistit bezodkladně, a s
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ohledem na povahu Služeb, vyhradil Centrální zadavatel dle § 100 odst. 1 ZZVZ v zadávací
dokumentaci Veřejné zakázky oprávnění Koncového uživatele během účinnosti Smlouvy
písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky ohledně Služeb specifikovaných v
Poptávkovém listu, které jsou dle Smlouvy poskytovány Koncovému uživateli, a to zejména co
do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů Služeb (dále jen „Vyhrazené změny“).
Vyhrazené změny budou Koncovým uživatelem uplatněny v případech potřeby změn Služeb
vyvolaných zejm. v důsledku nutnosti přijetí bezpečnostních opatření (např. opatření
vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti či opatření v souvislosti se
správou prvků kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů), v případech vyvolaných v
důsledku úprav a optimalizace infrastruktury státu v odvětví komunikačních a informačních
systémů (zejm. stěhování, stavební úpravy, rušení koncových bodů Služeb, navyšování a
snižování kapacit Služeb při rozšiřování a zužování personálních kapacit), následná dohoda
Smluvních stran o absenci důvodů pro úhradu zřizovacího poplatku. Poskytovatel je povinen
Vyhrazenou změnu uplatněnou Koncovým uživatelem provést, neznamená-li její provedení
mimořádné technické nároky. Mimořádnými technickými nároky na zavedení příslušné služby
se rozumí okolnosti, pro které Poskytovatel postupující s vynaložením odborné péče není
schopen z důvodů, za něž není Poskytovatel odpovědný, dodržet maximální Dobu zavedení
Služby dle Smlouvy. Uplatnění Vyhrazené změny je Koncový uživatel oprávněn učinit v souladu
a v rozsahu upraveném ZZVZ, Smlouvou a zadávacími podmínkami Zadávacího řízení.“
Centrální zadavatel uvádí, že tato změna vychází z požadavku Koncových uživatelů na
rozšíření příkladného výčtu případů použití Vyhrazených změn, a to z důvodu vyšší míry
právní jistoty při posuzování použitelnosti Vyhrazených změn.
-

provedl změny v čl. 4. odst. 4.8., který nově zní:
Postoupení Vyhrazených změn
„Každý Koncový uživatel je oprávněn uplatňovat Vyhrazenou změnu v povoleném rozsahu
pouze ve vztahu ke Službám, které odebírá, ledaže mu jiný Koncový uživatel postoupí své
právo na uplatnění Vyhrazených změn dle Smlouvy v rozsahu, jakým k okamžiku postoupení
práva disponuje; postoupit lze pouze právo na uplatnění Vyhrazených změn, kterým jiný
Koncový uživatel disponuje v rámci této Veřejné zakázky. Postoupení musí být uplatněno
prostřednictvím Ministerstva, a to zasláním písemného požadavku Koncového uživatele
Ministerstvu. Ministerstvo je oprávněno postoupení zprostředkovat, a to písemnou dohodou.
O čerpání Vyhrazených změn jednotlivými Koncovými uživateli a rozsahu postoupení práva na
uplatnění Vyhrazených změn vede Ministerstvo evidenci v Centrálním registru vyhrazených
změn KIVS.“
Centrální zadavatel uvádí, že nově zavedená podmínka písemnosti dohody vychází
z požadavku Centrálního zadavatele a Koncových uživatelů na vyšší transparentnost dohody
mezi stranami postoupení Vyhrazených změn.

-

provedl změny v čl. 4. odst. 4.9., který nově zní:
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„Poskytování Služeb dle Vyhrazených změn
Sdělením Ministerstva Poskytovateli o uplatnění Vyhrazené změny vzniká povinnost
Poskytovatele k poskytování Služeb Koncovému uživateli v požadovaném rozsahu. Koncový
uživatel a Poskytovatel jsou povinni potvrdit den realizace Vyhrazených změn, od nějž
Poskytovatel zahájí či zahájil poskytování Služeb v rozsahu dotčeném uplatněním Vyhrazené
změny, a to oběma Smluvními stranami podepsaným předávacím protokolem o převzetí
Služeb, který tvoří přílohu č. 5, jehož kopii Koncový uživatel neprodleně vloží do portálu KIVS
ke každé převzaté službě.“
Centrální zadavatel uvádí, že do textu tohoto odstavce pro větší přehlednost a
transparentnost nově zařadil odkaz na přílohu č. 5 Smlouvy, jež obsahuje předávací protokol
o převzetí Služeb. Před slovo „protokol“ bylo z důvodu jednoznačnosti přidáno označení
„předávací“.
Dále Centrální zadavatel uvádí, že změnil povinnost Koncového uživatele zasílat uvedený
protokol Centrálnímu zadavateli a namísto toho zařadil povinnost tento vkládat do portálu
KIVS, a to z důvodu zefektivnění procesu předávání informací o zahájení poskytovaných
Služeb v rozsahu dotčeném Vyhrazenými změnami.
-

provedl změnu nadpisu čl. 5, který nově zní:
„UJEDNÁNÍ O ÚROVNI A MONITORINGU SLUŽEB“
Centrální zadavatel uvádí, že tato změna byla přijata, neboť lépe koresponduje s obsahem
čl. 5.

-

provedl změny v čl. 5. odst. 5.1., který nově zní:
„Kvalitativní ukazatele Služby
Poskytovatel je povinen poskytovat Služby s příslušnou odbornou péčí a s využitím posledního
stavu techniky. 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. Poskytovatel rovněž zajistí dodržování
kvalitativních ukazatelů Služby dle Poptávkového listu (dále jen „Kvalitativní ukazatele“).
Kvalitativními ukazateli, které jsou měřeny a jejichž porušení je sankcionováno, jsou
dostupnost (SLA) a Doba zavedení Služby (jak je tento pojem dále definován), pokud není
sjednáno jinak. Při zjišťování, zda byly dodrženy Kvalitativní ukazatele, nebudou brány
v úvahu pro Poskytovatele nepříznivé hodnoty:

(i)

vzniklé v důsledku nedodržení povinností ze strany Koncového uživatele (ať již
vyplývajících ze zákona nebo ze Smlouvy); nebo

(ii)

vzniklé v důsledku jakékoliv události nebo okolnosti, již nemohl Poskytovatel
s vynaložením odborné péče rozumně předpokládat ani jí zcela nebo zčásti zabránit;
nebo
vzniklé v důsledku plánované provozní výluky poskytované Služby, o které musí
Poskytovatel předem informovat odpovědné pracoviště Koncového uživatele, se
kterým navržený termín plánované výluky musí být prokazatelně písemně
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odsouhlasen. Hlášení plánovaných provozních výluk ze strany Poskytovatele budou
obsahovat řádnou specifikaci Služeb, jichž se výluka týká, tj. minimálně KIVS ID, číslo
jednací smlouvy, lokalizaci a kapacitu Služby dle Poptávkového listu).
V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy je Poskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v čl. 12.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Kvalitativní ukazatele budou posuzovány vždy odděleně pro jednotlivé Služby poskytované dle
Poptávkového listu jednomu Koncovému uživateli.“
Centrální zadavatel uvádí, že změna v bodě (ii) byla přijata na základě požadavku na
zakotvení jednoznačného a konkrétního postupu Poskytovatele a Koncového uživatele
v případě plánovaných provozních výluk.
Změna spočívající v konkrétním vymezení
identifikačních údajů poskytovaných služeb je přijata z důvodu potřeby zvýšení přehlednosti
a zefektivnění administrace plánovaných provozních výluk na straně Koncových uživatelů a
Centrálního zadavatele.
Centrální zadavatel dále uvádí, že ustanovení o smluvní pokutě za porušení uvedené
povinnosti bylo přijato v návaznosti na požadavek Koncových uživatelů a Centrálního
zadavatele na vymahatelnost této povinnosti.
-

provedl změny v čl. 5. odst. 5.3., který nově zní:
„Vykazování Kvalitativních ukazatelů
Poskytovatel je povinen, a to po celou dobu trvání Smlouvy k žádosti Pověřujícího zadavatele
a/nebo Ministerstva, popř. osoby pověřené ze strany Ministerstva nebo Pověřujícího
zadavatele sledováním dodržování Kvalitativních ukazatelů, sdělit bez zbytečného odkladu,
nejpozději do jednoho (1) pracovního dne, aktuální hodnoty Kvalitativních ukazatelů. Do
sedmi (7) dnů od konce každého kalendářního měsíce Poskytovatel zpřístupní příslušnému
Pověřujícímu zadavateli a/nebo Ministerstvu, popř. osobě pověřené ze strany Ministerstva
nebo Pověřujícího zadavatele sledováním dodržování Kvalitativních ukazatelů, souhrnné
výkazy a přehledy plnění Kvalitativních ukazatelů v právě uplynulém kalendářním měsíci,
které budou obsahovat řádnou specifikaci Služeb, tj. minimálně vymezení KIVS ID, čísla
jednacího smlouvy, lokalizace a kapacity Služby, dle Poptávkového listu. Souhrnné výkazy a
přehledy plnění dle tohoto odstavce Smlouvy je Poskytovatel povinen předkládat v přehledné
formě tak, že jejich obsahem budou výlučně údaje ke Službám, které jsou poskytovány na
základě této Smlouvy.
V těchto výkazech a přehledech bude rovněž specifikován výpočet smluvních pokut
uplatnitelných v důsledku nesplnění Kvalitativních ukazatelů, dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 6
této Smlouvy. V případě, že má Pověřující zadavatel nebo Ministerstvo, popř. osoba pověřená
ze strany Ministerstva nebo Pověřujícího zadavatele sledováním dodržování Kvalitativních
ukazatelů, oprávněné pochybnosti o úplnosti, správnosti či pravdivosti takovýchto výkazů či
přehledů, je Poskytovatel povinen doložit zde uvedené údaje dodatečnými údaji tak, aby
umožnil jejich ověření z těchto hledisek.
V případě nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy je Poskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v čl. 12.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.“
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Centrální zadavatel uvádí, že výše uvedené změny jsou přijaty z důvodu potřeby zvýšení
přehlednosti a zefektivnění administrace souhrnných výkazů a přehledů plnění Kvalitativních
ukazatelů.
Centrální zadavatel dále uvádí, že ustanovení o smluvní pokutě za porušení uvedené
povinnosti bylo přijato v návaznosti na požadavek Koncových uživatelů a Centrálního
zadavatele na vymahatelnost této povinnosti.
-

provedl změny v čl. 5. odst. 5.6., který nově zní:
„Běh Doby zavedení Služby
Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, počíná Doba zavedení Služby běžet nabytím účinnosti
Smlouvy, a končí okamžikem, kdy Poskytovatel zahájil řádné poskytování všech Služeb
obsažených v Poptávkovém listu, jehož je Služba součástí, Koncovému uživateli a Koncový
uživatel je schopen a oprávněn Službu v plném rozsahu odebírat, tj. dnem podepsání
Předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy, ze strany Poskytovatele a
Koncového uživatele, nejpozději však uplynutím Doby zavedení Služby, bez ohledu na to, zda
je Poskytovatelem Služba skutečně zavedena a zda je tedy Koncový uživatel schopen a
oprávněn Službu v plném rozsahu odebírat. Doba poskytování Služby dle čl. 13.1. Smlouvy
běží od okamžiku, kdy jsou Poskytovatelem předány všechny Služby obsažené v Poptávkovém
listu, jehož je Služba součástí. Doba poskytování Služby se zkracuje o dobu, o kterou skutečná
doba zavedení Služby přesáhne Dobu Zavedení služby dle této Smlouvy.
Zavedení Služby musí být potvrzeno Poskytovatelem a Koncovým uživatelem na Předávacím
protokolu, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Den následující po dni podpisu Předávacího
protokolu ze strany Poskytovatele a Koncového uživatele nebo uplynutím Doby zavedení
Služby začíná běžet Doba poskytování Služby dle čl. 13.1. této Smlouvy. Poskytovatel je
povinen alespoň patnáct (15) pracovních dnů přede dnem plánovaného zavedení Služby, tedy
podepsání Předávacího protokolu dle věty první, zaslat Koncovému uživateli harmonogram
postupu při zavedení Služby tak, aby mohla být zajištěna maximální součinnost při zavedení
Služby a podepsání Předávacího protokolu ze strany Koncového uživatele.
Pověřující zadavatel je povinen předat Předávací protokol podepsaný Pověřujícím
zadavatelem a Poskytovatelem Ministerstvu, a to do sedmi (7) dnů od jeho podpisu
prostřednictvím e-mailu KIVS, a dále je povinen vložit podepsaný Předávací protokol
obsahující specifikaci data zavedení Služby do provozu do portálu KIVS.“
Centrální zadavatel uvádí, že změna v první alinee vychází z požadavku Koncových uživatelů
na jednoznačnější vymezení pojmu „Doba zavedení Služby“ a pojmu „Doba poskytování
služby“, zejm. v návaznosti na situace, kdy jsou předány některé ze Služeb, avšak nedošlo
k předání všech Služeb obsažených v Poptávkovém listu.
Centrální zadavatel dále uvádí, že změna ve třetí alinee vychází z požadavku na větší
průkaznost skutečnosti, že došlo k předání všech Služeb obsažených v Poptávkovém listu.

-

provedl změnu v čl. 6. odst. 6.1., který nově zní:
„Pracovní skupina InterConnectu CMS
Poskytovatel je před zahájením poskytování Služeb povinen zřídit a provozovat propojení
sítě tohoto Poskytovatele do InterConnectu Centrálního místa služeb (dále jen „CMS“).
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Technická specifikace pro realizaci propojení sítě Poskytovatele je blíže specifikována
v Příloze č. 8 Smlouvy. V případě, že Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy připojení do
InterConnectu CMS řádně a včas neprovozuje, je Koncový uživatel oprávněn Smlouvu
vypovědět s výpovědní dobou ke konci měsíce, v němž bude výpověď Poskytovateli
doručena.“
Centrální zadavatel uvádí, že v návaznosti na přidání nové přílohy č. 6 došlo k přečíslování
příloh Smlouvy.
-

provedl změnu v čl. 7. odst. 7.1., který nově zní:
„Centrální dohledové místo
Ministerstvo je oprávněno zřídit centrální dohledové místo, jehož prostřednictvím budou
jakékoli incidenty a závady ve vztahu ke Službám poskytovaným dle Smlouvy Koncovým
uživatelům hlášeny příslušnému Poskytovateli. Poskytovatel se zavazuje, že bude centrálnímu
dohledovému místu poskytovat aktuální informace o Službách poskytovaných
Poskytovatelem dle Smlouvy Koncovým uživatelům, a to v elektronické formě (formát XML) a
umožní centrálnímu dohledovému místu, resp. Ministerstvu nebo Pověřujícímu zadavateli
přímý přístup do systému Poskytovatele obsahujícího aktuální (on-line) informace o Službách
poskytovaných Poskytovatelem dle Smlouvy Koncovým uživatelům. Pokud nebude sjednáno
jinak, bude mít centrální dohledové místo přímý přístup do systému Poskytovatele
obsahujícího aktuální (on-line) informace o Službách poskytovaných Poskytovatelem dle
Smlouvy minimálně v rozsahu umožňujícím: (i) ověřování fakturace za Služby poskytované
Poskytovatelem dle Smlouvy, (ii) ověřování informace o poskytovaných Službách danému
Koncovému uživateli, a to dle Poptávkového listu, minimálně vymezením KIVS ID, čísla
jednacího smlouvy, lokalizace a kapacity Služby a dni zahájení Doby poskytování Služby,
(iii) sledování změn Služeb poskytovaných Poskytovatelem dle Smlouvy, a to vč. údajů o
doručení požadavku na změnu, stavu změny a datu provedení změny a (iv) ověřování
incidentů a závad ve vztahu ke Službám poskytovaným Poskytovatelem dle Smlouvy
a sledování jejich řešení (servicedesk). Bez ohledu na existenci centrálního dohledového místa
a jeho činnost při sledování závad a incidentů bude Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy
průběžně prostřednictvím svých dohledových systémů preventivně kontrolovat a monitorovat
poskytování a zajištění Služeb dle Smlouvy, a to za účelem prevence incidentů a závad a jejich
případného odstranění ještě před nahlášením ze strany centrálního dohledového místa.
V případě, že centrální dohledové místo nevznikne, je Poskytovatel povinen Ministerstvu
a Koncovým uživatelům dálkovým přístupem do vlastního systému zpřístupnit alespoň
informace uvedené v tomto článku Smlouvy. Poskytovatel je povinen zřídit přístup pro
dohledový systém centrálního dohledového místa Ministerstva na CPE zařízeních
Poskytovatele umístěných u Koncových uživatelů.“
Centrální zadavatel uvádí, že změna spočívající v konkrétním vymezení identifikačních údajů
poskytovaných služeb je přijata z důvodu potřeby zvýšení přehlednosti a zefektivnění
administrace incidentů a závad služeb ze strany Centrálního dohledového místa.

-

provedl změny v čl. 7. odst. 7.4., který nově zní:
„Řešení incidentů a závad Služeb
Evidence incidentů, a to po celou dobu trvání smlouvy a závad Služeb a jejich řešení a
sledování se řídí dle následujících ustanovení, a to po celou dobu trvání Smlouvy:
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(i)

Poskytovatel je bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy povinen písemným
vyjádřením adresovaným všem příslušným Koncovým uživatelům uvést telefonní číslo a
další kontaktní údaje, na kterém bude existovat non-stop služba, která bude
zaznamenávat všechny hlášené incidenty Koncových uživatelů;
(ii)
evidence hlášených incidentů bude obsahovat minimálně vymezení KIVS ID, čísla
jednacího smlouvy, lokalizace a kapacity Služby dle Poptávkového listu a dále informaci
o začátku a konci trvání incidentů včetně uvedení příčiny incidentu, přičemž tyto
informace budou vždy vzájemně písemně odsouhlaseny Koncovým uživatelem a
Poskytovatelem. Evidenci hlášených incidentů jsou Koncový uživatel a Poskytovatel
povinni provádět s využitím Přílohy č. 6 této Smlouvy;
(iii) v případě, kdy Koncový uživatel zjistí závadu poskytované Služby, jíž se rozumí nesoulad
(zhoršení) poskytovaných parametrů Služeb se sjednanými parametry Služby, bez
zbytečného odkladu ji nahlásí Poskytovateli na jeho kontaktní údaje;
(iv) Poskytovatel je povinen po nahlášení závady provést bez zbytečného odkladu analýzu
závady včetně provedení záznamu o začátku incidentů, a pokud zjistí, že je závada na
straně Poskytovatele, závadu odstranit v souladu s čl. 12.4. Smlouvy, kde po
oboustranném odsouhlasení ukončení závady incident uzavře;
(v)
v případě, že po nahlášení závady Poskytovatel zjistí, že příčina nahlášené závady
spočívá v jednání Koncového uživatele nebo třetích osob, bez zbytečného odkladu po
tomto zjištění jej vyzve k realizaci kroků, které závadu odstraní, jsou-li mu známy nebo
měly-li by mu být známy s přihlédnutím k jeho odborným schopnostem a znalostem;
(vi) incident nebo závada Služby se považují za vyřešené okamžikem, kdy dané řešení
incidentu nebo závady Služby bude vzájemně písemně odsouhlaseno Koncovým
uživatelem a Poskytovatelem. Incident nebo závada Služby se nepovažují za
odstraněné, jestliže se ve lhůtě 1 hodiny od jejich odstranění opětovně vyskytnou či se
Služba z jakéhokoli jiného důvodu stane opětovně nefunkční;
(vii) Koncový uživatel a Poskytovatel vzájemně písemně odsouhlasí odstranění incidentu
nebo závady Služby vždy nejdříve v okamžiku, kdy uplynula 1 hodina nepřetržitého
provozu Služby bez incidentů a závad. Toto odsouhlasení se provádí zpětně k okamžiku
odstranění incidentu nebo závady Služby, po němž následovala 1 hodina nepřetržitého
provozu Služby bez incidentů a závad.
V případě nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy je Poskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v čl. 12.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.“
Centrální zadavatel uvádí, že bod (ii) byl nově přidán a bod (iv) byl upraven z důvodu potřeby
zvýšení přehlednosti evidence hlášených incidentů a závad, prokazatelnosti doby trvání
těchto incidentů a závad a zefektivnění jejich administrace.
Centrální zadavatel dále uvádí, že bod (vi) byl doplněn a bod (vii) byl přidán v návaznosti na
požadavek Koncových uživatelů na trvalou funkčnost poskytované Služby a na kvalitní
odstranění incidentů a závad.
Centrální zadavatel dále uvádí, že ustanovení o smluvní pokutě za porušení uvedené
povinnosti bylo přijato v návaznosti na požadavek Koncových uživatelů a Centrálního
zadavatele na vymahatelnost této povinnosti.
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-

provedl změny v čl. 8. odst. 8.3., který nově zní:
„Migrace Služeb při změně jejich poskytovatele
Poskytovatel je povinen poskytnout, a to i po skončení poskytování Služeb Koncovému
uživateli, maximální součinnost novému poskytovateli a Koncovému uživateli při migraci
(převodu) Služeb na služby v rámci KIVS dle nově uzavřené smlouvy s jiným poskytovatelem
tak, aby kontinuita poskytování služeb Koncovému uživateli nebyla narušena. Sdělí-li Koncový
uživatel takový požadavek Poskytovateli, jsou Poskytovatel a nový poskytovatel povinni
bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy s novým poskytovatelem zpracovat návrh migrace
Služeb a předat jej Koncovému uživateli k odsouhlasení navrhovaného termínu. Koncový
uživatel, Poskytovatel a nový poskytovatel dohodnou organizaci ukončení stávajících a
zahájení poskytování nových služeb tak, aby nedocházelo k čerpání finančních prostředků ze
státního rozpočtu dvakrát, a to z důvodu dvojí fakturace stávajících a nově zřízených a
předaných služeb.“
Centrální zadavatel uvádí, že tyto změny formulačního charakteru byly přijaty za účelem
zvýšení jednoznačnosti a srozumitelnosti daného ustanovení.

-

provedl změnu v čl. 8. odst. 8.6., kde:
hranatá závorka s textem [BUDE DOPLNĚNO] je nahrazena textem „[DOPLNÍ KONCOVÝ
UŽIVATEL]“,
a to z důvodu jednoznačnosti vymezení strany Smlouvy, která má předmětné údaje doplnit.

-

provedl změnu v první alinee čl. 9. odst. 9.2., která nově zní:
„Možnost poddodávek
Poskytovatel je oprávněn, pokud nebude dohodnuto jinak, k poskytování Služeb a plnění
svých dalších závazků dle Smlouvy, používat jako poddodavatele třetí osoby. V případě použití
poddodavatele je Poskytovatel povinen přiložit k Předávacímu protokolu (Příloha č. 5
Smlouvy) Prohlášení poskytovatele, jehož vzor je Přílohou č. 9 Smlouvy. Koncový uživatel
může v návaznosti na dohodnutou bezpečnostní politiku nebo z jiného důležitého důvodu
stanovit závazná omezení týkající se používání poddodavatelů ze strany Poskytovatele,
zejména pak ve vztahu k přístupu do prostor nebo informačních systémů Koncového
uživatele. V případě použití poddodavatele není jakkoli dotčena odpovědnost Poskytovatele
za případné nesplnění či vadné plnění příslušných závazků.“
Centrální zadavatel uvádí, že tato změna byla přijata v návaznosti na požadavek Koncových
uživatelů na zvýšení transparentnosti týkající se osob, které se skutečně podílejí na
poskytování Služeb.

-

provedl změnu v čl. 9. odst. 9.4., kdy v poslední větě in fine nahradil slovní spojení „řešení
problémů“ slovním spojením „řešení sporných stanovisek“.
Centrální zadavatel uvádí, že tato změna formulačního charakteru byla přijata za účelem
zvýšení jednoznačnosti a srozumitelnosti daného ustanovení.

-

provedl změnu nadpisu čl. 10, který nově zní:
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„10. DŮVĚRNOST INFORMACÍ, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ“
Centrální zadavatel uvádí, že tato změna byla přijata, neboť lépe koresponduje s obsahem
čl. 10.
-

do čl. 10 mezi původní odst. 10.1. a 10.2. nově zařadil odst. 10.2., který zní:
„Zpracování osobních údajů
Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které zastupují jednotlivé
Smluvní strany v rámci plnění a postupů dle této Smlouvy (dále jen „Osobní údaje”), v souladu
s obecně̌ závaznými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“). Tento
závazek platí i po ukončení smluvního vztahu dle této Smlouvy, pokud přetrvává jiný právní
důvod pro zpracování osobních údajů stanovený v čl. 6 odst. 1 Nařízení.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré Osobní údaje, které jedna Smluvní strana poskytne
druhé Smluvní straně nebo se kterými přijde Smluvní strana do styku v souvislosti s plněním
svého závazku podle této Smlouvy, nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly
Smluvní straně jinou Smluvní stranou poskytnuty nebo Smluvní stranou pro účely plnění této
Smlouvy shromážděny.
Smluvní strany mohou vést pro účely zpracování Osobních údajů databázi Osobních údajů.
Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu a bezpečnost Osobních údajů. Smluvní strany
jsou zejména povinny zajistit, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu přístupu
k Osobním údajům, k jejich zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpracování nebo
přenosu, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů, a že Osobní údaje, jakmile pomine účel
jejich zpracování, budou náležitě zlikvidovány.
Osobní údaje jsou oprávněni zpracovávat pouze zaměstnanci Smluvních stran a jiné osoby,
které́ zpracovávají ́ Osobní údaje na základě̌ smlouvy s konkrétní Smluvní stranou.
Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a nesmí je zpřístupnit
žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem zpracování, ledaže se jedná:
a) o Osobní údaje, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění Osobního údaje vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu dle této Smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny zajistit, aby se zaměstnanci Smluvních stran a jiné osoby, které
zpracovávají ́ Osobní údaje na základě̌ smlouvy s konkrétní Smluvní stranou, zavázali
k povinnosti mlčenlivosti dle tohoto odstavce, pokud se na ně již nevztahuje povinnost
mlčenlivosti stanovená zákonem.
Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 8 dnů, vzájemně si
písemně oznamovat jakoukoli změnu v Osobních údajích. Tuto povinnost mají Smluvní strany
jak v případě změny v osobách, které zastupují Smluvní stranu, tak v případě změny
samotných Osobních údajů. Písemná forma je zachována i v případě prosté elektronické pošty
bez nutnosti připojení kvalifikovaného, uznávaného či jiného typu elektronického podpisu ve
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smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů.
Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Ministerstva, včetně
rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, je Přílohou č.
10. této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny s touto informací seznámit příslušné osoby,
jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Poskytovatel splnění této povinnosti dokládá
předložením Záznamu o seznámení se s obsahem dokumentu s názvem: Informace o
zpracování osobních údajů, podepsaného příslušnými osobami na jeho straně.“
Centrální zadavatel uvádí, že nový odstavec byl zařazen na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.
-

přečísloval původní odst. 10.2. na odst. 10.3., a to v návaznosti na zařazení nového odst.
10.2. mezi pův. odst. 10.1. a pův. odst. 10.2.

-

provedl změnu v čl. 11. odst. 11.2., který nově zní:
„Nepravdivost prohlášení Poskytovatele
V případě, že se jakékoli prohlášení Poskytovatele dle Smlouvy ukáže jako nepravdivé, platí,
že Poskytovatel v takovém případě porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu čl. 13.5.
písm. e) Smlouvy, přičemž Poskytovatel dále nahradí Pověřujícímu zadavateli a/nebo
Ministerstvu veškerou škodu nebo újmu, která Pověřujícímu zadavateli a/nebo Ministerstvu
vznikne v důsledku takového stavu.“

Centrální zadavatel uvádí, že uvedená změna je formulačního charakteru, kdy byl výraz „má se
za to“ nahrazen výrazem „platí“ s ohledem na to, že se jedná o nevyvratitelnou právní
domněnku. Dále byl pro přehlednost přidán odkaz na ustanovení 13.5. písm. e) upravující
podstatné porušení Smlouvy.
-

provedl změny v čl. 12. odst. 12.2. v části nadepsané Stanovení výše smluvní pokuty, která
nově zní:
„Stanovení výše smluvní pokuty:
1. 10% z měsíční ceny dané Služby při poklesu SLA nejméně o 0,1% a méně než 0,2%
2. 20% z měsíční ceny dané Služby při poklesu SLA nejméně o 0,2% a méně než 0,5%
3. 40% z měsíční ceny dané Služby při poklesu SLA nejméně o 0,5% a méně než 0,7%
4. 50% z měsíční ceny dané Služby při poklesu SLA nejméně o 0,7% a méně než 1%
5. 60% z měsíční ceny dané Služby při poklesu SLA nejméně o 1% a méně než 1,5%
6. 80% z měsíční ceny dané Služby při poklesu SLA nejméně o 1,5% a méně než 2%
7. 100% z měsíční ceny dané Služby při poklesu SLA nejméně o 2%, je-li doba
nedostupnosti dané Služby v rozhodném období kratší než 24 hodin
8.

jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každých 24 hodin, po které byla daná
Služba v rozhodném období nedostupná.“
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Centrální zadavatel uvádí, že tyto změny byly přijaty v návaznosti na požadavek Koncových
uživatelů na větší vynutitelnost splnění povinnosti Poskytovatelů dodržet Kvalitativní ukazatel
„dostupnost“ vymezený v Poptávkovém listu.
-

provedl změny v čl. 12. odst. 12.2., který nově zní:
„Další smluvní pokuty stanovené v případě porušení jiných povinností stanovených v této
Smlouvě
(i)

V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. 3.9. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé
jednotlivé porušení takové povinnosti.

(ii)

V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. 3.10. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé
jednotlivé porušení takové povinnosti.

(iii)

V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. 3.14. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé
jednotlivé porušení takové povinnosti.

(iv)

V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. 5.1 „iii“. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé
jednotlivé porušení takové povinnosti.

(v)

V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. 5.2. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé
jednotlivé porušení takové povinnosti.

(vi)

V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. 5.3. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé
jednotlivé porušení takové povinnosti.

(vii)

V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. 5.8. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé
jednotlivé porušení takové povinnosti.

(viii) V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. 7.4. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé
jednotlivé porušení takové povinnosti.“
Centrální zadavatel uvádí, že tyto změny byly přijaty v návaznosti na požadavek Koncových
uživatelů na větší vynutitelnost splnění povinnosti Poskytovatelů plnit povinnosti jim uložené ve
Smlouvě.
-

provedl změnu v první alinee čl. 12. odst. 12.6., která nově zní:
„Společná ustanovení o smluvních pokutách
Koncový uživatel uplatní smluvní pokutu u Poskytovatele písemnou výzvou k uhrazení smluvní
pokuty.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne, kdy Poskytovateli byla
doručena písemná výzva Koncového uživatele. Poskytovatel uhradí smluvní pokutu
bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v písemné výzvě Koncového uživatele.
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Uvedený postup pro uplatnění smluvní pokuty se nepoužije tehdy, je-li smluvní pokuta za
příslušný měsíc poskytování Služeb Poskytovatelem řádně vyčíslena a písemně odsouhlasena
Koncovým uživatelem a o její výši je v rámci příslušné faktury ponížena cena za Služby.“
Centrální zadavatel uvádí, že uvedená změna je přijata z důvodu jednoznačnosti vymezení
postupu v případě započtení částky smluvní pokuty na cenu poskytovaných Služeb.
-

provedl změnu v čl. 13. odst. 13.1., kde:
v první alinee je hranatá závorka s textem [BUDE DOPLNĚNO] nahrazena textem „[DOPLNÍ
POSKYTOVATEL]“,
a to z důvodu jednoznačnosti vymezení strany Smlouvy, která má předmětné údaje doplnit.

-

na závěr přidal čtvrtou alineu, která nově zní:
„Je-li Služba součástí Poptávkového listu obsahujícího více Služeb, Doba poskytování Služby
počíná běžet od okamžiku, kdy jsou Poskytovatelem předány všechny Služby obsažené
v Poptávkovém listu, jehož je Služba součástí. Doba poskytování Služby se zkracuje o dobu, o
kterou skutečná doba zavedení Služby přesáhne Dobu zavedení služby dle čl. 5.6. této
Smlouvy.“

Centrální zadavatel uvádí, že změna vychází z požadavku Koncových uživatelů na jednoznačnější
vymezení pojmu „Doba poskytování služby“ a jejího běhu, zejm. v návaznosti na situace, kdy jsou
Poskytovatelem předány některé ze Služeb, avšak nedošlo k předání všech Služeb obsažených
v Poptávkovém listu.
-

provedl změny v čl. 14. odst. 14.3., kde:
•

hranaté závorky s textem [BUDE DOPLNĚNO] jsou nahrazeny textem „[DOPLNÍ
POVĚŘUJÍCÍ ZADAVATEL]“ nebo „[DOPLNÍ POSKYTOVATEL]“,

a to z důvodu jednoznačnosti vymezení strany Smlouvy, která má předmětné údaje doplnit.

-

•

v části nadepsané „Ministerstvo“, oddíl „K rukám“ je v souladu s pověřením Ing. Koldy ze
dne 29. 11. 2017 uvedeno: „Ing. Jiřího Koldy, ředitele odboru koncepce, architektury a
projektů informačních a komunikačních technologií“

•

ve všech případech je text „Fax“ nahrazen textem: „ID datové schránky“, (s uvedením ID
DS Ministerstva) a to z důvodu preferovaného způsobu komunikace na straně
Centrálního zadavatele, Koncových uživatelů i dosavadních Poskytovatelů Služeb.

provedl změnu v čl. 14. odst. 14.9., který nově zní:
„Stejnopisy
Smlouva je podepsána vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána
vlastnoručně, je vyhotovena v/ve [DOPLNÍ POSKYTOVATEL – počet] stejnopisech, z nichž
každý bude považován za prvopis. Každý Pověřující zadavatel obdrží jeden (1) stejnopis,
Ministerstvo obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis Smlouvy. Je-li
Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí uznávaného elektronického podpisu.“
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Centrální zadavatel uvádí, že tato změna byla přijata na základě požadavku Koncových
uživatelů v návaznosti na doposud neexistující výslovnou úpravu způsobu podpisu Smlouvy a
počtu stejnopisů v případě podepisování elektronicky.
-

provedl změny v čl. 14. odst. 14.11., který nově zní:
„Přílohy
Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy dle následujícího seznamu:
Příloha č. 1 – Poptávkový list - [NÁZEV DOPLNÍ POSKYTOVATEL „ZADAVATELEM
STANOVENÝ NÁZEV SOUBORU POPTÁVKOVÉHO LISTU[PODTRŽÍTKO]IČ
ZÁJEMCE“]
Příloha č. 2 – Aktuální Katalogový list Služby
Příloha č. 3 – Seznam zkratek a definicí
Příloha č. 4 – Obchodní podmínky
Příloha č. 5 – Vzor Předávacího protokolu
Příloha č. 6 – Vzor SLA report
Příloha č. 7 – Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem
Příloha č. 8 – Technická specifikace pro realizaci propojení do InterConnectu CMS
Příloha č. 9 – Prohlášení Poskytovatele_o_poddodávce
Příloha č. 10 – Informace o zpracování osobních údajů
Příloha č. 11 – Pověření/Plná moc k uzavření Smlouvy“,
a to z důvodu zařazení nových příloh uvedených výše v textu a přečíslování původních příloh.

-

Dále je nově výslovně uvedena povinnost Poskytovatele vyplnit název Poptávkového listu, a
to ve vymezeném formátu, a to z důvodu jednoznačnosti vymezení strany Smlouvy, která má
předmětné údaje doplnit, a jednoznačnosti způsobu vyplnění.

-

v závěru smlouvy, v části podpisů smluvních stran, je opět v souladu s pověřením ze dne
29. 11. 2017 uveden jako osoba jednající za Ministerstvo Ing. Jiří Kolda.

-

dále je na několika místech smlouvy původní text [BUDE DOPLNĚNO] nahrazen textem –
„[DOPLNÍ POSKYTOVATEL]“ a informacemi o vymezeném formátu doplňovaného textu, a to
z důvodu jednoznačnosti vymezení strany Smlouvy, která má předmětné údaje doplnit, a
jednoznačnosti způsobu vyplnění.

11. V příloze č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část
DNS“ (dále také jen „smlouva pro 2. část DNS“) Centrální zadavatel provedl změny
obsahově shodné se změnami ve smlouvě pro 1. část DNS, kdy se liší pouze číslování článků
od čl. 5 výše. Tento rozdíl je způsoben tím, že smlouva pro 2. část DNS neobsahuje ve
smlouvě pro 1. část DNS obsažený čl. 6. „INTERCONNECT CMS“. Všechny články ve smlouvě
pro 2. část DNS následující po čl. 5 jsou tedy označeny číslem o jedna nižší, než jsou čísla
článků ve smlouvě pro 1. část DNS.
12. V příloze č. 6 zadávací dokumentace DNS KIVS „Čestné prohlášení k žádosti o účast“
Centrální zadavatel provedl následující změny:

23

-

v hlavičce byla změněna osoba zastupující Centrálního zadavatele, kterou je s ohledem na
současné obsazení vládních funkcí: „Jan Hamáček, ministr vnitra“.

-

provedl změnu v písm. e), které nyní zní:

-

„e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve spojení s § 75 odst. 1
písm. f) ZZVZ.“
Centrální zadavatel uvádí, že tato změna byla přijata z důvodu přesnějšího odkazu na
zákonná ustanovení upravující danou problematiku.

13. V příloze č. 7 zadávací dokumentace DNS KIVS „Formulář žádosti o připojení k
InterConnectu CMS“ Centrální zadavatel provedl změnu spočívající v nahrazení celé přílohy
č. 7 její aktualizovanou verzí.
Centrální zadavatel uvádí, že tato změna byla přijata v reakci na zkušenosti z
dosavadní praxe, a to za účelem větší přehlednosti, jednoznačnosti, srozumitelnosti a
praktičnosti uvedeného formuláře.

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.

Ing. Jiří Kolda
ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních
a komunikačních technologií

Přílohy (8):
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“
4. Příloha č. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“,
5. Příloha č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS“.
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6. Příloha č. 6 zadávací dokumentace DNS KIVS „Čestné prohlášení k žádosti o účast“
7. Příloha č. 7 zadávací dokumentace DNS KIVS „Formulář žádosti o připojení k InterConnectu
CMS“
8. Příloha č. 8 zadávací dokumentace DNS KIVS „Informace o zpracování osobních údajů“
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