Zadavatel:
Česká republika-Český statistický úřad
se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha,
IČO: 00025592
Veřejná zakázka nadlimitní na služby: „Komplexní zajištění přípravy a konání voleb
v letech 2014 až 2018“
zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
podle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky
Ad a)
Veřejný zadavatel popíše změny
Podle § 4 odst. 1 písmeno p) zákona o
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
statistické službě č.89/1995 Sb. zadavatelveřejné zakázky naplněny,
ČR-Český statistický úřad vykonává státní
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
správu na úseku zpracování výsledků voleb
c) ve vzájemném vztahu předmětu veřejné
do zastupitelstev územních samosprávných
zakázky a potřeb zadavatele,
celků, Parlamentu České republiky, do
d) v předpokládaném termínu splnění
Evropského parlamentu konaných na území
veřejné zakázky,
České republiky a volby prezidenta republiky
a
zpracování
výsledků
celostátního
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1
referenda v rozsahu stanoveném zvláštními
vyhlášky (odůvodnění účelnosti veřejné
právními předpisy. Bezchybné elektronické
zakázky pro účely předběžného oznámení
rychlé zpracování výsledků voleb vyžaduje
veřejného zadavatele)
důkladnou a pečlivou technickou přípravu
zejména
v oblasti
informačních
a
komunikačních technologií., Pro přípravu,
průběh a zpracování výsledků voleb v letech
2014 – 2018 jde konkrétně o činnosti
spočívající v (i) provedení penetračních testů
a
zpracování
bezpečnostního
auditu
informačního systému pro prezentaci
výsledků voleb a (ii) zajištění infrastruktury a
služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro
přípravu, zpracování a prezentaci výsledků
voleb.
Ad b)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné
zakázky je poskytování služeb spočívajících
v jednotlivých činnostech potřebných po
dobu přípravy, průběhu a zpracování
výsledků voleb v letech 2014 – 2018 podle
požadavků
zadavatele,
které
jsou
specifikovány v příloze č.1A a 1B Zadávací
dokumentace. Viz též ad a)
Ad c)
Úspěšné ukončení administrace veřejné
zakázky a uzavření jednotlivých smluv
s vybranými uchazeči je předpokladem k
dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky,
potřeb a povinností zadavatele vyplývajících
ze zákona č. 89/1995 Sb, tedy k zajištění
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úspěšného a hlavně naprosto bezchybného
průběhu zpracování a zveřejňování dílčích a
konečných výsledků voleb v letech 2014 –
2018.
Ad d)
Předpokládaná doba plnění: plnění veřejné
zakázky bude realizováno v období od
uzavření smlouvy do 31. 12. 2018.
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, snížení kvality plnění, vynaložení
dalších finančních nákladů.

Hlavní rizika spojená s předmětnou veřejnou
zakázkou:
- prodlení v plnění předmětné veřejné
zakázky znamená ohrožení přípravy,
průběhu a zpracování výsledků voleb
v letech 2014 – 2018
- nedodržení
povinností
zákonem
předepsaných

Veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.

V tomto případě nelze uvažovat o variantním
řešení, ČSÚ má dlouholetou zkušenost
s přípravami na volební období, proto je
zcela zřejmé, že bez realizace předmětného
zadávacího řízení nelze efektivně dosáhnout
plánovaných cílů.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
míry ovlivní veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle.

Realizací této veřejné zakázky dojde zcela
k naplnění plánovaného cíle.

Veřejný zadavatel může uvést další
informace odůvodňující účelnost veřejné
zakázky.

------

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro
plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Zadavatel – ČR – ČSÚ touto veřejnou
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
zakázkou naplňuje zákonem stanovené
seznam významných služeb. (Zadavatel
závazné činnosti, de facto veřejný zájem.
povinně vyplní, pokud požadovaná finanční
Proto musí vymezit technické možnosti
hodnota všech významných služeb činí v
uchazečů tak, aby bylo zcela zřejmé, že
souhrnu minimálně trojnásobek
uchazeč má zkušenosti a technické
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
prostředky takové, aby mohl splnit příslušné
činnosti vymezené v zadávací dokumentaci
naprosto spolehlivě.
Zadavatel proto požaduje po uchazeči
k prokázání
technického
kvalifikačního
předpokladu ve smyslu § 56 zákona
předložení seznamu významných služeb
poskytnutých uchazečem v posledních 3
letech, v němž budou uvedeny alespoň
následující údaje:
a) název objednatele,
b) předmět významné služby a její
rozsah,
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c) doba poskytování významné služby,
d) kontaktní osoba objednatele, u které
bude možné realizaci významné
služby ověřit,
přičemž přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným
zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud
byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o
uskutečnění plnění uchazeče, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2
od této osoby získat z důvodů spočívajících
na její straně.
Z osvědčení i seznamu významných služeb
musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč
v uvedeném období poskytnul alespoň:
Pro část 1 veřejné zakázky:
3 (tři) významné služby; za významnou
službu se považuje provedení penetračních
testů, bezpečnostních testů aplikací včetně
analýzy
zdrojových
kódů,
provádění
hardeningu a testu zabezpečení pracovních
stanic a serverů v minimálním objemu
600.000,- Kč bez DPH pro jednoho
objednatele.
Pro část 2 veřejné zakázky:
2 (dvě) významné služby; za významnou
službu se považuje poskytnutí služby
servisního zajištění provozu databázového
systému Oracle v minimálním objemu
500.000,- Kč bez DPH pro jednoho
objednatele.
Z důvodu výše uvedených uchazeč předloží
seznam pracovníků, kteří budou tvořit
realizační tým (v seznamu u každého jména
uchazeč vždy uvede, za poskytnutí kterých
služeb je daná osoba – člen realizačního
týmu odpovědná). Přílohou seznamu
pracovníků bude vždy profesní životopis
příslušné osoby (člena realizačního týmu)
podepsaný uchazečem nebo příslušným
členem realizačního týmu a dále kopie

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Zadavatel povinně
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu
více než tří techniků nebo technických
útvarů.)

3

příslušného certifikátu, je-li v daném případě
certifikát požadován; ze seznamu musí
vyplývat
veškeré
dále
požadované
skutečnosti.
Zadavatel požaduje, aby z tohoto seznamu
vyplývalo, že:
pro část 1 veřejné zakázky:
1. vedoucí realizačního týmu (týmu testerů)
má minimálně 5 let praxe v oblasti realizace
bezpečnostních auditů ICT;
2. min. 2 další členové týmu testerů mají
každý minimálně 3 roky praxe v oboru
bezpečnostních auditů ICT;
3. min. 1 člen realizačního týmu (vedoucí
týmu testerů nebo jeden z dalších členů
týmu testerů) má příslušnou odbornost
doloženou certifikátem z oblasti informační
bezpečnosti (např. certifikáte CISA, CISSP,
CEH, OPST apod.).
pro část 2 veřejné zakázky:
1. min. 1 člen realizačního týmu (servisní
technik Oracle) má minimálně 3 roky praxe
v oblasti poskytování služeb servisní
podpory IS a certifikát minimální úrovně
Oracle Certified Professional na databázi
10g či 11g nebo vyšší;
2. min. 1 člen realizačního týmu (servisní
technik Novell) má minimálně 3 roky praxe
v oblasti poskytování služeb servisní
podpory IS a certifikát minimální úrovně
Novell Linux Certified Administrator (NCLA)
nebo vyšší.
Požadavky pro tuto část 2 veřejné zakázky
uvedené pod bodem 1 až 2 mohou být
splněny i jen jednou osobou.
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.

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení
kontroly.

Není požadováno.
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Vzhledem k tomu, že zadavatel plní
povinnost vyplývající ze zákona, a tato
povinnost musí být naprosto splněna,
vymezuje požadavky i na kvalifikaci
pracovních týmů. Proto požaduje, aby
přílohou seznamu pracovníků byla kromě
profesního životopisu příslušné osoby
(člena
realizačního
týmu)
i
kopie
příslušného certifikátu, je-li v daném případě
certifikát požadován;

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo 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.)

pro část 1 veřejné zakázky:
1. vedoucí realizačního týmu (týmu testerů)
má minimálně 5 let praxe v oblasti realizace
bezpečnostních auditů ICT;
2. min. 2 další členové týmu testerů mají
každý minimálně 3 roky praxe v oboru
bezpečnostních auditů ICT;
3. min. 1 člen realizačního týmu (vedoucí
týmu testerů nebo jeden z dalších členů
týmu testerů) má příslušnou odbornost
doloženou certifikátem z oblasti informační
bezpečnosti (např. certifikáte CISA, CISSP,
CEH, OPST apod.).
pro část 2 veřejné zakázky:
1. min. 1 člen realizačního týmu (servisní
technik Oracle) má minimálně 3 roky praxe
v oblasti poskytování služeb servisní
podpory IS a certifikát minimální úrovně
Oracle Certified Professional na databázi
10g či 11g nebo vyšší;
2. min. 1 člen realizačního týmu (servisní
technik Novell) má minimálně 3 roky praxe
v oblasti poskytování služeb servisní
podpory IS a certifikát minimální úrovně
Novell Linux Certified Administrator (NCLA)
nebo vyšší.
Požadavky uvedené pod bodem 1 až 2
mohou být splněny i jen jednou osobou.
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.

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které

Není požadováno.
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bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby podle § 4 vyhlášky
Splatnost jednotlivých daňových dokladů –
faktur se sjednává ve lhůtě 30 kalendářních
dnů ode dne jejich doručení objednateli
doručena.
Jedná se o standardní lhůty splatnosti, jejichž
případné pozdní plnění je nadto ve prospěch
dodavatele zajištěno možností uplatnění
sankčních postihů.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů.

Odůvodnění vymezení
obchodní podmínky
stanovící požadavek na
pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám
ve výši přesahující
dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.

Uchazeč se zavazuje, že bude mít po celou
dobu účinnosti smlouvy sjednánu pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti
za
škodu
způsobenou
uchazečem třetí osobě s limitem pojistného
plnění minimálně ve výši:
10.000.000,- Kč pro část 1 veřejné zakázky;
15.000.000,- Kč pro část 2 veřejné zakázky;
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky
činí 17.200.000,- Kč bez DPH, tudíž výše
pojištění
nepřesahuje
dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší
než je 5 % ceny veřejné zakázky.

Není požadováno.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než
24 měsíců.

Není požadováno.

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

Není požadováno.

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

Není požadováno.

Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel
odůvodní vymezení obchodních podmínek
veřejné zakázky na dodávky a veřejné

Zadavatel klade důraz na řádné a včasné
splnění povinností dodavatelů, což je
v příslušných
ustanoveních
jednotlivých
smluv dále rozvedeno.
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zakázky na služby ve vztahu ke svým
potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním
veřejné zakázky.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Zadavatel se rozhodl s ohledem na
Hodnotícím kritériem s váhou kritéria 100 % charakter předmětu této veřejné zakázky
je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
využít toto hodnotící kritérium. Základním
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková
cena v Kč bez DPH (váha kritéria 100 %)
stanovená uchazečem v souladu s bodem 8
zadávací dokumentace a uvedená v příloze
č. 2 zadávací dokumentace pro určitou část
veřejné zakázky.

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Způsob hodnocení
Odůvodnění
Zadavatel musí co nejefektivněji nakládat
s přidělenými finančními prostředky ze
státního rozpočtu. Proto dá přednost
uchazeči,
který
splní
požadované
kvalifikační předpoklady a nabídne nejnižší
cenu.

Hodnotící komise seřadí nabídkové ceny bez
DPH všech uchazečů, a to od nejnižší do
nejvyšší.

Odůvodnění předpokládané hodnoty dle § 7
Hodnota
Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je
součtem předpokládaných hodnot
jednotlivých částí veřejné zakázky.

17.200.000,- Kč bez DPH

Ing. Kateřina
Škarková
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