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R O Z H O D N U T Í  O  N Á M I T K Á C H  P R O T I  Z A D Á V A C Í M  

P O D M Í N K Á M  
 
Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad štolou 
936/3, Praha 7, PSČ 170 00, za níž jedná Ing. Vladimír Velas, ředitel odboru 
provozu informačních technologií a komunikací (dále jen „Centrální 
zadavatel“), obdržela dne 12. října 2012 od uchazeče GTS Czech s.r.o., IČ: 
28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00 (dále 
jen „Stěžovatel“) námitky proti zadávacím podmínkám na zavedení 
dynamického nákupního systému „Dynamický nákupní systém - Poskytování 
služeb KIVS – 2013 - 2017“ (dále jen „DNS“). 
Centrální zadavatel se rozhodl Vašim námitkám  

částečně vyhovět .  
 
Tímto dopisem Vás o této skutečnosti uvědomuji.  
Vzhledem ke dni podání námitek není objektivně možné změnit zadávací podmínky 
na zavedení DNS, neboť námitky byly doručeny pouhé dva pracovní dny před 
koncem lhůty pro podání předběžných nabídek. Nicméně s ohledem na obsah 
námitek má Centrální zadavatel za to, že námitky směřují především k zadávacím 
řízením na jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS a ve vztahu k těmto 
zadávacím řízením může Centrální zadavatel zohlednit námitky Stěžovatele 
následujícím způsobem. 



 

 

 
1) Specifikace vlastního předmětu plnění – počty, umístění a parametry služeb, jež 

hodlá Centrální zadavatel v zastoupení zadavatelů v rámci DNS na základě 
veřejných zakázek pořizovat. 

Centrální zadavatel v současné době zpracovává požadavky zadavatelů na 
jednotlivé služby, jejichž počet je cca 10,5 tisíce. Z toho je přibližně 2,5 tisíce služeb 
zařazených do části 1. DNS (datové služby KIVS CMS), v rámci části 2. DNS (datové 
komoditní telekomunikační služby (KTS data) a hlasové komoditní telekomunikační 
služby (KTS hlas)) KTS data tvoří cca 2 tisíce služeb a cca 6 tisíc tvoří KTS hlas. 
Konkrétní počty, umístění a parametry služeb, jež hodlá Centrální zadavatel v rámci 
DNS na základě veřejných zakázek pořizovat, budou obsaženy v zadávacích 
podmínkách veřejných zakázek zadávaných v DNS, které v následujících týdnech 
Centrální zadavatel začne soutěžit v rámci DNS. 
 
2) Specifikace soutěžního rámce, resp. soutěžního mechanizmu výzev na veřejné 

zakázky zadávané v DNS. 

Pro obě části DNS může být  využita elektronická aukce. Pro veřejné zakázky na 
služby zařazené do části první DNS nebude však v rámci hodnocení nabídek využita 
elektronická aukce , pro veřejné zakázky na služby zařazené do části druhé DNS 
bude aukce vícekolová. Podrobnosti stanoví zadávací podmínky veřejných zakázek 
zadávaných v DNS dle ust. § 95 odst. 5, písm. e) zákona. 
Pro veřejné zakázky na služby zařazené do části první DNS bude použit jednokolový 
systém podávání nabídek v elektronické formě bez elektronické aukce: 

- Lhůta pro podání nabídek  – bude trvat několik dnů (dle harmonogramu minimálně 20 
dnů – pro přípravu a provedení místních šetření na zjištění, zda jsou uchazeči 
schopni požadovanou službu poskytnout) na odzkoušení přístupů a chování 
SW..Nabídka bude podána elektronicky do elektronického nástroje jako konečná a 
neměnná. 

- Uchazeč nemusí nabízet (nacenit) všechny „balíčky“ služeb v jedné výzvě , pokud 
však nacení balíček, musí povinně nacenit a nabízet všechny služby (položky) 
v tomto balíčku, a to při podání cenové nabídky pro balíček služeb. 

Pro veřejné zakázky na služby zařazené do části druhé DNS bude použit následující 
systém hodnocení s využitím elektronické aukce: 

- Lhůta pro podání nabídek  - zadávací (testovací) kolo – bude trvat několik dnů (dle 
harmonogramu minimálně 20 dnů – pro přípravu a provedení místních šetření na 
zjištění, zda jsou uchazeči schopni požadovanou službu poskytnout) na odzkoušení 
přístupů a chování SW elektronické aukce – v této fázi uchazeči nevidí nabídky 
konkurentů.Podrobnosti budou uvedeny ve výzvě k podání nabídek v souladu s ust. § 
95 odst. 5 písm. e) zákona.  
 



 

 

3) Způsob či klíč k zařazování jednotlivých poptávaných služeb do výzev na 
veřejné zakázky zadávané v DNS. 

Centrální zadavatel bude při zařazování jednotlivých poptávaných služeb do výzev 
na veřejné zakázky zpravidla vycházet na základě DNS z následujících pravidel: 

a. Služby budou příslušet k jednomu katalogovému listu. 
b. Služby budou seskupeny podle své lokalizace dle příslušného regionu / kraje / 

krajského města / jiného územního celku. 
c. Seskupení služeb bude respektovat potřeby jednotlivých zadavatelů a jejich 

přiměřenost v rámci počtu služeb a regionálního členění. 
d. Poptávané služby budou respektovat schopnosti jednotlivých uchazečů zařazených 

do DNS k dodržení zásad dle § 6 odst. 1 ZVZ. 
e. Počet služeb soutěžených společně (v jednom balíku) nebude překračovat 100. 

 
4) Způsob a kritéria hodnocení nabídek, které mají být podávány na veřejné 

zakázky zadávané v DNS. 

Centrální zadavatel v článku IX.4. zadávací dokumentace na DNS uvedl, že ve 
smyslu § 93 odst. 7 písm. c) ZVZ nespecifikuje hodnotící kritéria pro zadávání 
veřejných zakázek v DNS, neboť to s ohledem na časový odstup od zadávání 
veřejných zakázek v DNS není vhodné. Hodnotící kritéria proto budou vždy 
specifikována ve výzvě k podání nabídek u jednotlivé veřejné zakázky zadávané v 
DNS. Při zadávání veřejných zakázek na základě oznámení otevřeného řízené na 
zavedení DNS však s ohledem na námitku uchazeče Centrální zadavatel uvádí, že 
základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek podaných v zadávacích 
řízeních na veřejné zakázky zadávané v DNS bude nejnižší nabídková cena, a to jak 
pro služby zařazené do části první, tak pro služeb zařazené do části druhé. Toto 
základní hodnotící kritérium bude užito pro všechna zadávací řízení na služby 
v budoucnosti na základě zavedeného DNS, nedojde-li k podstatné změně koncepce 
nákupu služeb KIVS nebo soutěžených služeb KIVS. 
 

5) Doplnění bezpečnostní a provozní politiky KIVS. 

Centrální zadavatel má za to, že bezpečnostní a provozní politika KIVS je 
zohledněna v katalogových listech dostatečně pro vymezení zadávacích podmínek 
na zavedení DNS a na jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS. Pro informaci 
stěžovatele Centrální zadavatel doplňuje, že v období následujících týdnů předloží 
Centrální zadavatel vládě k schválení shrnutí bezpečnostní a provozní politiky KIVS 
jako součást připravované koncepce rozvoje KIVS 2013-2017. 
 

6) Doplnění procesní dokumentace technického a organizačního zajištění provozu 
služeb KIVS ve vztahu dodavatelů k Centrálnímu zadavateli, koncovým 
uživatelům a CMS. 



 

 

Centrální zadavatel má za to, že procesní dokumentace technického a organizačního 
zajištění provozu služeb KIVS je zohledněna v katalogových listech dostatečně pro 
vymezení zadávacích podmínek na zavedení DNS a na jednotlivé veřejné zakázky 
zadávané v DNS. Centrální zadavatel bude s příslušnými uchazeči intenzívně 
komunikovat ohledně příslušných otázek v případech, kde bude potřeba znalost 
překračující dostupnou odbornou znalost při poskytování služeb. 
 
 
 
Za Českou republiku – Ministerstvo vnitra 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Velas 
ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací  
podepsáno elektronicky 
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