DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM
PODMÍNKÁM
v souladu s § 49 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikace zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15
P.O.BOX 77
118 10 Praha 1
IČ: 00006947
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
RNDr. Lenka Betincová, ředitelka sekce Kabinet a řízení úřadu

RNDr. Lenka
Betincová
………………………………..

Digitálně podepsal RNDr. Lenka Betincová
DN: c=CZ, cn=RNDr. Lenka Betincová, o=Česká
republika - Ministerstvo financí, ou=14936,
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo
financí, title=Ředitel sekce, serialNumber=ICA 10320028
Datum: 2014.09.23 10:05:54 +02'00'

Podpis:
V Praze dne: 22. září 2014
Název veřejné zakázky:

Servisní a technická podpora systému PKI resortu MF

Evidenční číslo veřejné
zakázky:
Druh zadávacího řízení:

487383
Otevřené nadlimitní řízení

Dotaz č. 1
V zadávací dokumentaci v kapitole č. 14 – Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky je
uveden tento požadavek zadavatele: „Prokázání způsobilosti k provádění servisních služeb.
Uchazeč je povinen doložit, že má potřebné znalosti k provádění servisních služeb
nekomerčního software uvedeného v Části B - Specifikace. Tuto skutečnost uchazeč prokáže
formou osvědčení od původního dodavatele těchto sw komponent - Telefonica O2 nebo
formou čestného prohlášení s uvedením informace o způsobu a rozsahu získaných znalostí a
zkušeností s požadovanými sw komponentami.“ Zadavatel dále v dodatečných informacích č.
1 k zadávacím podmínkám ze dne 18.8.2014 upřesnil, že k některým částem plnění nemá
zdrojové kódy a že je na uchazeči, aby si s původním dodavatelem domluvil podmínky
poskytnutí těchto zdrojových kódů.
a) Chápe uchazeč správně, že formou čestného prohlášení může výše uvedený požadavek
prokázat pouze původní dodavatel a všichni ostatní uchazeči musí tento požadavek
prokázat formou osvědčení od původního dodavatele?
Odpověď k bodu a)
V podstatě ano, ale s tím, že čestné prohlášení ve vztahu k některým komponentům může
podat i subdodavatel původního dodavatele nebo tvůrce předmětné komponenty.

b) Pokud ne, tak v případě, že nebude mít uchazeč osvědčení od původního dodavatele
těchto sw komponent, jaké informace obsažené v čestném prohlášení o způsobu a
rozsahu získaných znalostí a zkušeností s požadovanými sw komponentami budou
zadavatelem akceptovány?
Odpověď k bodu b)
Objasněno v odpovědi k dotazu č. 1ad a).
c) Chápe uchazeč správně, že je třeba doložit potřebné znalosti v souladu s výše
uvedeným požadavkem v rámci nabídky?
Odpověď k bodu c)
Ano osvědčení nebo čestné prohlášení musí být součástí nabídky.
d) Je uchazeč povinen v rámci nabídky doložit, že má (nebo ke dni podpisu smlouvy se
zadavatelem bude mít) k dispozici zdrojové kódy pro provádění servisní a technické
podpory systému?
Odpověď k bodu d)
Ano, a to například formou čestného prohlášení, v němž bude uveden kontakt na pracovníka
původního dodavatele, u něhož bude možno předmětnou skutečnost ověřit.
Dotaz č. 2
Zadavatel v Zadávací dokumentaci požaduje v rámci technických kvalifikačních předpokladů:
„Seznam významných služeb obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby, včetně kontaktů pro jejich ověření. Zadavatel v
této souvislosti stanoví, že za významnou službu obdobného charakteru a rozsahu, jako je
předmět této veřejné zakázky se pro účely prokázání splnění kvalifikace v tomto zadávacím
řízení považuje zakázka v oblasti dodávky servisní a technické podpory informačního
systému, který je provozován nejméně pro 10 000 uživatelů v lokalitách v rámci celé ČR a
jehož součástí jsou komponenty PKI, jako například certifikační autority, certifikáty nebo
čipové karty nebo tyto komponenty integruje.“
Uzná zadavatel uchazeči referenci = zakázku v oblasti dodávky servisní a technické podpory
informačního systému, který je provozován nejméně pro 10 000 uživatelů v lokalitách v rámci
celé ČR avšak certifikáty umístěné na čipové kartě šifrování či podepisování poštovních správ
pomocí certifikátů nevyužívá všech 10 000 uživatelů? Pokud ano, kolik uživatelů musí prvky
PKI využívat bez ohledu na celkový počet uživatelů informačního systému?
Odpověď
Zadavatel upřesňuje, technické předpoklady – jedná se o zakázky, při níž uchazeč dodal a
spravoval informační systém pro cca 10 000 uživatelů postavený na platformě Windows
Server, který zahrnoval instalovaný PKI prvek ve formě spuštěné a konfigurované služby MS
Certification Authority, využívané pro vydávání certifikátů pro webové servery a doménové
řadiče.
Pod pojmem prvky PKI jsou v daném případě myšleny služby na bázi PKI poskytované
uživatelům, tedy vydávání šifrovacích nebo podepisovacích certifikátů uživatelů, přihlašování
uživatelů do interních sítí nebo aplikací pomocí certifikátů umístěných na čipové kartě,
šifrování či podepisování poštovních zpráv pomocí certifikátů a správa těchto certifikátů.
Protože se jedná o integrovaný systém, není rozhodující počet lokálních pracovišť ale o
zkušenost a schopnost zajistit funkční servisní a technickou podporu pro minimálně pro
vymezený počet reálných uživatelů. Vzhledem k tomu, že reálný počet uživatelů v rezortu MF

značně převyšuje uváděný počet, považujeme minimální počet 10 000 uživatelů využívajících
prvky PKI za hraniční, a proto na dodržení tohoto požadavku zadavatel trvá.
Dotaz č. 3
Naše společnost v nedávné minulosti poptávané plnění pro zadavatele realizovala. Nyní
potřebujeme provést analýzu právních aspektů souvisejících s pokračováním zakázky a
zejména dohodnout se svými dodavateli kooperaci a koordinaci, abychom mohli podat co
nejvýhodnější nabídku. Původní lhůta určená zadavatelem k tomu nepostačuje, a proto
žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídky o dalších 10 dnů.
Domníváme se, že prodloužení lhůty pro podání nabídek bude mít přímý pozitivní vliv na
cenu nabízených služeb a že je i v zájmu zadavatele, aby umožnil optimalizovat nabídky a
nabídkové ceny. Z toho důvodu věříme, že zadavatel žádosti o prodloužení lhůty vyhoví.
Odpověď
Vzhledem k tomu, že zadavatel je povinen hospodařit se svěřenými prostředky s péčí řádného
hospodáře, je povinen reagovat na příslušný požadavek, který by ve svém důsledku mohl vést
k optimalizaci nabídky a nabídkové ceny. Z uvedeného důvodu návrh firmy akceptuje a
termín pro podání nabídek prodlužuje s tím, že nový termín pro podání nabídek je

stanoven na 9. 10. 2014 do 10:00 hodin a termín otevírání obálek s nabídkami se
nově uskuteční dne 9. 10. 2014 v 10:30 hodin.

