VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
Zastoupený:

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a Bc. Petrou Burdovou,
místopředsedou představenstva
027 95 281

IČO:
(dále jen „zadavatel“)

Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím
ECC®/IVISEC®
Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje změnu a doplnění zadávací dokumentace a zároveň
poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů dodavatele.
Dotaz č. 1 ze dne 11.03.2021
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Odpověď zadavatele
Zadavatel nepředpokládá, že by standardně v rámci poskytování služeb docházelo k dodávce či úpravě
SW, ke kterému by bylo nutné poskytnout příslušnou licenci. Veřejná zakázka neobsahuje ani tzv.
objednávkové služby, které by případně měly za následek, byť marginální, vývoj/dodávku SW. Rovněž
tak tomuto odpovídá i konstrukce smluvní ceny.
Veškerého výše uvedeného si je zadavatel vědom.
Při poskytování služeb dodavatelem však může nastat vada plnění (či incident), jejíž (jehož) jediné
řešení, které vždy musí být započítáno v ceně služeb (neboť se jedná o obchodní riziko dodavatele),
spočívá v úpravě/dodávce SW díla. Právě tyto případy kryje zmiňovaný čl. 8 návrhu Smlouvy, který
bude aplikován až v případě, kdy daná situace nastane.
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Dotaz č. 2 ze dne 11.03.2021

Odpověď zadavatele
V prvé řadě zadavatel uvádí, že se nachází v pozici zpracovatele osobních údajů v rámci IKS (společně
s dalším dodavatelem) a v této pozici je povinen se řídit pokyny správce osobních údajů. Označí-li tak
správce osobních údajů, že v rámci IKS dochází při poskytování soutěžené služby ke zpracování
osobních údajů, je zadavatel, jakožto jeden ze zpracovatelů, povinen adekvátní ochranu osobních
údajů zajistit i u svých poddodavatelů, kteří tuto službu reálně poskytují.
V případě, že se ukáže, že data IKS neobsahují osobní údaje, nebo je s nimi nakládáno mimo smysl
nařízení GDPR, ustanovení čl. 11 návrhu Smlouvy se samozřejmě neaplikuje, neboť je přímo v textu
podmíněno.
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Dle stanoviska1 Úřadu pro ochranu osobních údajů je zpracovatelem osobních údajů také dodavatel
kamerového systému, který se podílí na průběžné kontrole a údržbě kamerového systému (za což lze
servisní služby k jedné z technologií IKS jistě považovat), kdy zaměstnanci servisní společnosti v rámci
výkonu těchto služeb nahlíží do pořízených záznamů a tyto spravují na pokyn a pro potřebu správce
(jiného zpracovatele). V takovém případě je servisní společnost též v postavení zpracovatele osobních
údajů a jí a jejím zaměstnancům pověřeným nahlížet do záznamů vyplývají obdobné povinnosti podle
GDPR jako správci – objednateli služeb a jeho zaměstnancům.
V případě, kdy vyvstane k tématu zpracování osobních údajů situace, která není krytá návrhem
Smlouvy vůbec (či nedostatečně), je v souladu s nařízením GDPR povinné mezi smluvními stranami toto
upravit smlouvou o zpracování osobních údajů. V případě soutěžených služeb např. formou uzavření
dodatku k návrhu Smlouvy. Jedná se o povinnost vyplývající z právní úpravy, a proto není nutné ji
výslovně uvádět do textu návrhu Smlouvy.

Dotaz č. 3 ze dne 11.03.2021

Odpověď zadavatele
Zadavatel při určení výše maximálního pojistného limitu vzal v potaz zejména úvahu o možných
dopadech škod na celý IKS. Byť technologie ECC®/IVISEC® představuje pouze jeden systém v rámci
celého IKS, její případný výpadek či vada přímo ovlivní i další systémy jiných výrobců a v některých
ohledech vůbec celé hlavní město Praha. Takto vzniklá škoda by značně převýšila jak cenu služeb, tak i
výši smluvních pokut, neboť zejména u těch je zadavatel při stanovení jejich výše nejvíce limitován
(nejen ZZVZ).
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https://www.uoou.cz/zpracovatel/d-29316/p1=4753
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Celková výše maximálního pojistného limitu tak byla odvozena od základní smlouvy k IKS uzavírané
hlavním městem Prahou s jeho dodavateli. Vzhledem k tomu, že jde o jednu z mnoha obchodních
podmínek, kdy dodavateli je např. umožněno vypovědět smlouvu bez udání důvodu, nelze na obchodní
podmínky jako celek nahlížet jako na nepřiměřené (což je ostatně i praxe ÚOHS).

Dotaz č. 4 ze dne 11.03.2021

Odpověď zadavatele
Z pohledu zadavatele představuje smluvní konstrukce platebních podmínek naprosto standardní
model a odpovídá platebním konstrukcím smluvních vztahů souvisejících s IKS, které uzavírá i
objednatel zadavatele, resp. hl. m. Praha, bez ohledu na aktuální pandemickou situaci. Jedná se o
obvyklou tržní situaci.
S ohledem na výše uvedené proto není možné zavádět neobvyklý zálohový systém pro dlouhodobější
smluvní vztah. Zadavatel je však ochoten přistoupit na snížení maximální lhůty splatnosti na 14
kalendářních dnů.
Zadavatel zároveň dodává, že obvykle, když nenastane vážný důvod nebo překážka, neponechává
platby na konec lhůty splatnosti.
V tomto smyslu tedy zadavatel mění přílohu č. 2 Zadávací dokumentace „Závazný vzor Smlouvy“, kdy
nové znění, přiložené k tomuto Vysvětlení v plném rozsahu, nahrazuje přílohu původní.
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Dotaz č. 5 ze dne 11.03.2021

Odpověď zadavatele
Zadavatel v kap. 4.6.2 Zadávací dokumentace záměrně nestanovil bližší požadavky na seznam techniků,
resp. na složení realizačního týmu, a záměrně neuvedl ani počet členů tohoto týmu, či jejich
specializace, neboť by se jednalo o omezující zadávací podmínku.
I přes to však zadavatel vyžaduje alespoň obecné znalosti personálního zajištění požadovaných služeb.
Jedním z parametrů je tak o odborná způsobilost pro výkon dané role, např. uvede-li dodavatel do
seznamu techniků roli projektového manažera, který koordinuje a řídí služby z projektového hlediska
dle framework ITIL (viz požadavek z návrhu smlouvy), pak musí k takové roli doložit, že daná osoba má
znalosti z této oblasti, resp. drží k tomuto určitou odbornost, tedy v takovémto případě zejména
certifikát ITIL určitého stupně.
Požadavek dle kap. 9.1 Zadávací dokumentace se vztahuje k dodavateli obecně –platný certifikát
stanovené úrovně L1 a L2 může být vystaven pro dodavatele jako společnost, či pro některého z jejích
zaměstnanců, či poddodavatelů.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že uvede-li dodavatel do seznamu techniků zaměstnance (či
poddodavatele), resp. konkrétní roli, jejíž klíčovou činností bude zajišťování technické podpory úrovně
L1 (resp. L2), musí k této osobě (resp. roli) doložit odbornou způsobilost, zejména certifikátem pro
výkon takovéto činnosti, je-li vydán pro danou osobu. Je-li certifikát vydán pro dodavatele jako
společnost, není třeba takovouto certifikaci dokládat pro danou osobu (resp. roli).

Dotaz č. 6 ze dne 11.03.2021
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Odpověď zadavatele
Zadavatel si je vědom skutečnosti, že určité úkony nelze zahrnout pod stupně podpory, které
soutěžíme otevřenou formou dle ZZVZ. Z tohoto důvodu není podpora L3 ve specifikaci výslovně
uváděna.
Písm. b) a c) výše tak zahrnují pouze konfigurační úkony proveditelné na úrovni podpory L1 a L2.
Jednalo-li by se o nutnost zajištění podpory L3, tj. zásah do zdrojového kódu, tuto zajistí zadavatel
součinností s třetí stranou, tj. původcem SW.

Dotaz č. 7 ze dne 11.03.2021

Odpověď zadavatele
Zadavatel tímto upřesňuje požadavek na zajištění části předmětu plnění vztahující se k povinnosti
poskytovatele zabezpečovat opravy SW ECC® a IVISEC® a Uživatelské rutiny. Toto plnění
kategorizujeme do úrovně podpory L2. Nejedná se tak o zásahy do zdrojového kódu, ale jde o opravy
prováděné zejména formou aktualizací, reinstalace apod.
Úroveň podpory L2 tak nevyžaduje uzavření poddodavatelského smluvního vztahu s výrobcem.

Dotaz č. 8 ze dne 11.03.2021

Odpověď zadavatele
S ohledem na různorodost IKS nelze pojem „zařízení“ zcela přesně vydefinovat. Z pohledu zadavatele
se však jedná o jakoukoli SW komponentu ECC®/IVISEC®, ale zároveň i HW komponenty, které jsou
provozem dané technologie přímo ovlivněny, tj. jsou součástí jak technologie ECC®/IVISEC®, tak i
celého IKS a MKS, přičemž část z nich je jako zařízení označena v příloze 5A Zadávací dokumentace,
resp. 1A dle Smlouvy.
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Závěr
S ohledem na výše uvedené skutečnosti prodlužuje zadavatel dle § 98 odst. 4 a § 99 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, lhůtu pro podání nabídek o její celou původní délku, takže nově tato
lhůta skončí 25.03.2021 v 10:00 hod.
V Praze dne

Michal
Fišer MBA
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