ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
v souladu s § 156 Zákona č. 137/2006 Sb.,
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……………………………..
Podpis:
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
V Praze dne: 2012
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka
podle výše předpokládané hodnoty:
Druh veřejné zakázky.

Věstník veřejných zakázek
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Předběžné oznámení uveřejněno dne:
Oznámení o zakázce uveřejněno dne:

Servisní a technická podpora systému PKI
resortu MF
Jednací řízení bez uveřejnění
Podlimitní veřejná zakázka
Zajištění služeb:
 Nákup maitenance SW
 Poskytování služeb technické podpory
VZ 346371

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení
1. Popis potřeb, které mají být
Realizace zakázky je nezbytná pro zajištění servisní a technické
splněním veřejné zakázky naplněny.
podpory systémem PKI v období po 30. 4. 2013, kdy končí platnost
Veřejný zadavatel popíše své potřeby
stávající smlouvy. Nová smluvní úprava podpory služeb zajišťujících
pro řádné zajištění svěřených úkolů.
chod systému PKI reaguje na změny související s rozšířením
funkčnosti certifikačních služeb na ÚZSVM, celkový přechod na
používání šifrovacího algoritmu SHA2
2. Popis předmětu veřejné zakázky
Zajištění servisní a technické podpory již vytvořeného systému PKI
Veřejný zadavatel stručně popíše
v rámci resortu MF.
předmět veřejné zakázky.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu
Realizace předmětu veřejné zakázky je nezbytná pro zajištění
veřejné zakázky a potřeb zadavatele
bezchybného fungování systému PKI, zejména vnitřních
Veřejný zadavatel popíše, do jaké míry certifikačních služeb, ve vazbě na funkci integrační databáze
přispěje realizace předmětu veřejné
uživatelských účtů, jejich provázání s životním cyklem pracovníka
zakázky k naplnění potřeb zadavatele.
resortu MF a centrální správou CMS (Card Management System).
Vzhledem k tomu, že do správy CMS jsou zahrnuty i certifikáty
vydávané akreditovaným poskytovatelem, je potřebné zajistit
kontinuální servisní a technickou podporu systému PKI resortu MF
tak, aby nedošlo k narušení jeho funkčnosti, ztráty dat nebo pádu
systému.

4. Předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky. Veřejný zadavatel
vymezí, kdy bude veřejná zakázka
splněna, buď konkrétním datem, nebo
časovým úsekem.

Plnění veřejné zakázky se předpokládá průběžně od 1. 5. 2013

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012
Veřejný zadavatel popíše změny (oproti
skutečnostem uvedeným v odůvodnění
účelnosti VZ pro účely předběžného
oznámení):
a) v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky,
(tj. uvede změny oproti skutečnostem
uvedeným podle § 1 vyhlášky č.
232/2012)

ke změnám došlo pouze v termínu plnění zakázky, který byl upřesněn
takto:

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

Realizace zakázky je nezbytná pro zajištění servisní, technické a
pozáruční podpory systémem PKI i v období po 30. 4. 2013, kdy
končí platnost stávající smlouvy.
Překlenovací období od 1. 5. 2013 do dokončení otevřeného
zadávacího řízení, nejpozději do 30. 6. 2014 má zajistit podporu
certifikačních služeb resortu MF poskytovaných systémem PKI ve
novém prostředí, tj. v organizační struktuře celní a daňové správy
podle právních předpisů, jejichž účinnost nastala dnem 1. 1. 2013.




Dodávka maintenance SW - Od podpisu smlouvy do 30 dnů.
Poskytování služeb technické podpory Od 1. 5. 2013 do
dokončení otevřeného zadávacího řízení, nejpozději do 30. 6.
2014

Veřejná zakázka bude vyhlášena formou jednacího řízení bez
uveřejnění.
Oslovení jediného uchazeče, který poskytoval uvedené služby
v předchozím období, je zvoleno proto, že veřejná zakázka má řešit
pouze překlenovací období od 1. 5. 2013 do dokončení otevřeného
zadávacího řízení, nejpozději do 30. 6. 2014, tedy dobu po provedení
Veřejný zadavatel může vymezit varianty úpravy systému PKI tak, aby byl schopen reagovat na organizační
změny spojené s přijetím zákonů č. 456/2011 Sb., o Finanční správě
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
České republiky a č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
alternativy veřejné zakázky.
Ministerstvo financí jako objednatel má k dispozici časově
neomezené licence k používání dodaného softwaru s neomezeným
rozsahem použití pro pracovníky MF (v současnosti pro cca 25 000
uživatelů). Z licenčního ujednání vyplývá, že převážná část dodaného
SW a jeho úprav je autorským dílem chráněným ustanoveními zákona
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), čímž je jeho využití třetí stranou
vázáno na souhlas dodavatele.
Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle zásadním způsobem.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké Bez její realizace by již nebylo možno od 1. 5. 2013 zajišťovat
podporu certifikačních služeb, což by v případě poruchy či
míry ovlivní veřejná zakázka plnění
problémové závady prostředků PKI znamenalo nefunkčnost celého
plánovaného cíle.
systému používání certifikačních služeb a tím i výkon kompetenčních
činností v resortu MF.

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

K bezchybnému zajištění fungování rozšiřujících se certifikačních
služeb, ve vazbě na funkci integrační databáze uživatelských účtů,
jejich provázání s životním cyklem pracovníka resortu MF a centrální
správou CMS (Card Management System), je potřebné zajistit
kontinuální servisní a technickou podporu certifikačních služeb
resortu MF tak, aby nedošlo k narušení jeho funkčnosti, ztráty dat
nebo pádu systému.

Dalším důvodem je, že stávající dodavatel získal dostatečné
zkušenosti s podporou jím vybudovaného systému, podrobně zná
prostředí resortu MF a má vytvořen vlastní systém pro hlášení žádostí
o servisní zásahy a řešení včasné reakce na ně, včetně monitoringu
provedených zásahů. S kvalitou služeb poskytovaných stávajícím
dodavatelem a včasností poskytovaných zásahů je ze strany uživatelů
vyslovována spokojenost.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
seznam významných služeb. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požadovaná
finanční hodnota všech významných
služeb činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Zadavatel povinně
vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení
a opatření používaných dodavatelem k
zajištění jakosti a popis zařízení nebo
vybavení dodavatele určeného k
provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení
kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení a osob
odpovědných za poskytování příslušných
služeb (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské s
maturitou, nebo osvědčení o odborné
kvalifikaci delší než tři roky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele nebo
jiných osob podílejících se na plnění
zakázek podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních a technických
zařízení, které bude mít dodavatel při

Nepožaduje se

plnění veřejné zakázky k dispozici.
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby
podle § 4 vyhlášky č. 232/2012
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti x
faktur než 30 dnů
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek na
pojištění odpovědnosti za škodu
x
způsobenou dodavatelem třetím osobám
ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek bankovní x
záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné
zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek záruční
lhůtu delší než 24 měsíců.

x

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

x

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

x

Odůvodnění vymezení dalších
obchodních podmínek dle § 5 odst. 2.
Veřejný zadavatel odůvodní vymezení
x
obchodních podmínek veřejné zakázky
na dodávky a veřejné zakázky na služby
ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům
souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky č. 232/2012
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Nepožaduje se

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky č. 232/2012
Hodnotící kritérium
Nepožaduje se

Odůvodnění

