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 Kybernetická bezpečnost
 Dosažení maximálních úspor výdajů státního rozpočtu

Dotazy a odpovědi
k dohodě o centralizovaném zadávání
(dále též „DoCZ“)

Bude moci zadavatel, který uzavře DoCZ, nevyužít centralizovaně zadávaných služeb,
pokud je bude zadavatel schopen pořídit za nižší cenu?
Podstatou uzavření DoCZ je, že zadavatel nebude soutěžit samostatně služby, pro které sjednal
DoCZ a které bude soutěžit centrální zadavatel. Paralelní soutěžení téhož se jeví proti smyslu
uzavření DoCZ, případně v rozporu s usnesením vlády ze dne 30. května 2012 č. 385, o Koncepci
nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27.
březnu 2013, dále jako neekonomické z hlediska nákladů na provedení soutěže a konečně i jako
zpochybnitelné z hlediska § 84 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách. Uzavření DoCZ ze strany
zadavatele pro služby, pro které tak nemá dle výše uvedeného usnesení vlády povinnost, je plně
na uvážení zadavatele, nicméně po jejím uzavření by měl být zadavatel DoCZ vázán. Situace, ve
které by Zadavatel byl schopen pořídit služby za nižší cenu, je v DoCZ v čl. 2.5. popsána.

Jakým způsobem bude DoCZ měněna (např. při rozšíření nebo zúžení služeb uvedených
v její příloze)?
Nebude-li DoCZ měněna v důsledku přijetí nového usnesení vlády (např. při změně koncepce
nákupu či rozvoje služeb KIVS), je předpokládána změna dohodou MV a příslušného zadavatele,
formalizovaná uzavřením dodatku k DoCZ.
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Je nutné podepisovat DoCZ, pokud zadavatel nepředpokládá poptávat služby KIVS
centralizovaně prostřednictvím MV?
Není nutné podepisovat DoCZ, pokud zadavatel nepředpokládá poptávat služby KIVS
centralizovaně prostřednictvím MV (a nemá tuto povinnost ani ve smyslu výše uvedeného
usnesení vlády). Nicméně je vhodné, aby zadavatel uvážil, zda nebude pořizovat služby KIVS
centralizovaně prostřednictvím MV v budoucnu (v následujících 4 letech), a uzavřel DoCZ
v případech, pokud se tak může stát. Důvodem je zejména bezpečný výklad § 3 zákona o
veřejných zakázkách ohledně uzavření DoCZ ve vztahu k zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku zadávanou centralizovaně (tj. uzavření DoCZ by mělo předcházet zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku zadávanou centralizovaně).

Je uzavření DoCZ v souladu s úkolem uvedeným v části IV, bod 2 z usnesení vlády
č. 930/2011, o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím
institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání
veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních
systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek, který ukládá řídit se tímto
minimálním seznamem, v němž jsou jako jedna z povinných komodit uvedeny
„Telekomunikační služby“?
Ano. Pokud se v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
komodita „Telekomunikační služby“ bude (po uzavření DoCZ) soutěžit prostřednictvím modelu
centralizovaného zadávání prostřednictvím MV, tj. dle usnesení vlády ze dne 30. května 2012 č.
385, o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v
období po 27. březnu 2013, je takový postup možný a v souladu s usnesením vlády č. 930/2011.

Kdo má v rámci rezortu podepisovat DoCZ s MV, pokud v rezortu působí více tzv.
podřízených organizací?
Vztahy uvnitř rezortu by měl řešit primárně příslušný rezort. MV je připraveno uzavřít DoCZ
s kterýmkoli subjektem, oprávněným k účasti na projektu KIVS, který o to projeví zájem.
S ohledem na povahu centralizovaného zadávání, kdy MV zadává příslušné VZ na účet
zadavatelů, lze zjednodušit, že DoCZ uzavírá s MV v rámci rezortu ta organizace, která bude
příslušné služby hradit poskytovateli. Tedy v případech, kdy za podřízené organizace hradí nákup
služeb nadřízený rezort, uzavírá DoCZ pouze nadřízený rezort. Součástí DoCZ (v její příloze) by
pak mělo být zmocnění podřízených organizací k uzavření DoCZ jejich jménem.

