NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Č. j.: 2022/043364/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rozšíření stávající služby webhostingu pro externí web ČNB“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu.
I.

Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a
Ing. Milan Zirnsák, ředitel sekce informatiky
48136450
CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rozšíření stávajících výpočetních zdrojů o 2 ks
virtuálních serverů ve stávajícím prostředí webhostingu pro účely zavedení nové aplikace
webových služeb ČNB redakčního a publikačního systému RSWEB (dále jen „RSWEB“).
Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v dodatku č. 15 ke smlouvě,
který je uveřejněn na profilu zadavatele.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Dodatkem č. 15 dochází ke zvýšení dosavadní měsíční paušální částky za službu DDoS
ochrana proti útokům z prostředí Internetu” o 8 686 Kč bez DPH.
Smlouva
je
uveřejněna
na
profilu
https://ezak.cnb.cz/contract_display_900.html.
II.

zadavatele

E-ZAK

Použitý druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona.

na

adrese:

III. Označení účastníků zadávacího řízení:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

T - Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
akciová společnost
64949681

IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
V.

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

T - Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
akciová společnost
64949681

VI. Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění
podle § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona, zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku pouze jednu nabídku od výše uvedeného dodavatele, a proto
v souladu s § 122 odst. 2 zákona nebylo provedeno hodnocení této nabídky. V souladu
s § 123 zákona zadavatel rozhodl o výběru tohoto dodavatele, který splnil veškeré
podmínky účasti v zadávacím řízení.
VII. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:
Zadavateli není znám žádný poddodavatel dodavatele.
VIII. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním:
Není relevantní.
IX. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že předmět veřejné
zakázky může provést jen společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“),
která je poskytovatelem služeb WWW serveru (webhostingu) pro Redakční a publikační
systém pro web ČNB – RSWEB, a to na základě smlouvy o poskytování služeb
virtuálního WWW serveru (webhostingu), technické podpoře provozu Redakčního
a publikačního systému ze dne 30. 8. 2011, ve znění dodatků (dále jen „smlouva“), neboť
se jedná o rozšíření stávajících výpočetních zdrojů o 2 ks virtuálních serverů pro rozšíření
služeb Redakčního a publikačního systému o nové poskytované Webové služby (Web

Services) pro automatizované zpracování strojově zpracovávaných informací
publikovaných ČNB. Protože je tato služba nedílnou součástí Redakčního a publikačního
systému pro web ČNB, může být provozována pouze ve stávajícím webhostingu
společnosti T-Mobile. K poskytování služeb Webhostingu je využita virtualizační
platforma T-MOBILE VH, jejímž jediným vlastníkem a provozovatelem je T-Mobile.
Tato platforma je redundantně připojena do Internetu prostřednictvím páteřní sítě
a využívá sdílených síťových prostředků pod správou T-Mobile (přepínače,
loadballancery, firewally, hraniční routery). Provoz těchto prvků spolu vzájemně souvisí
a jejich konfigurace se navzájem ovlivňuje do té míry, že není přípustné, aby jednotlivé
části platformy spravovaly různé subjekty s různými technickými týmy.
Celá infrastruktura je od počátku navržená jako provider-grade multitenantní systém,
umožňující bezpečné oddělení zdrojů pro jednotlivé uživatele (tenants) jak ve virtuálním
serverovém prostředí, tak v prostředí diskového a síťového subsystému. Provoz
multitenant platformy vyžaduje striktní dodržování stanovených konfiguračních pravidel,
aby zdroje jednotlivých uživatelů zůstaly odděleny a aby nedošlo k ovlivňování
parametrů služeb poskytovaných jednotlivým uživatelům.
Platforma T-MOBILE VH umožňuje automatickou konfiguraci zákazníkům přidělených
prostředků (virtuálních datacenter). Pro zachování této funkce je bezpodmínečně nutné
dodržovat schválený design platformy a konfigurační pravidla.
Design platformy neumožňuje připojení přístupových okruhů do Internetu od jiných
poskytovatelů, ani připojování cizích prvků mezi jednotlivé prvky platformy.
Z uvedených důvodů T-Mobile nemůže poskytnout a neumožní přístup do infrastruktury
T-MOBILE VH jiným dodavatelům.
Rozšíření stávajících výpočetních zdrojů, které je předmětem předmětné veřejné zakázky,
je nezbytné s ohledem na potřebu snížení zátěže hlavních serverů sloužících pro ostatní
provoz externího webu ČNB.
Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění
ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona.
X.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Není relevantní.

XI. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Není relevantní.
XII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel připustil podávání nabídek pouze elektronicky.
XIII. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, včetně přijatých opatření:
U žádné z osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení nebo které mají nebo by
mohly mít vliv na jeho výsledek, nebyl střet zájmů zjištěn.

XIV. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné
zakázky tvoří jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.
XV. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle
§ 78 odst. 3 zákona:
Zadavatel požadavek na prokázání obratu nestanovil.
V Praze dne 27. dubna 2022
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

