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V Praze 21. prosince 2018
Č.j.: 2018/151399/CNB/420
Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Úprava HSM modulů a následná
podpora“
Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené
veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatele o vysvětlení.
Dotaz č. 1:
„Zadavatel v odstavci 1 článku V. Podpora a údržba návrhu smlouvy uvádí
„Zhotovitel poskytuje objednateli pro stávající i nově dodané technické a programové
prostředky provozní podporu, a to ode dne následujícího po podpisu akceptačního protokolu
1. etapy.“
Může zadavatel upřesnit, zda má být součástí nabídky i technická podpora (maintenance)
poskytovaná výrobcem HSM zařízení?“
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Zadavatel požaduje provozní podporu, aby v případě poruchy mohly být technické a
programové prostředky opraveny v požadované době. Podrobnosti k této podpoře uvedl
zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“), zejména v čl. V návrhu
smlouvy – přílohy č. 1 ZD, který ostatně dodavatel ve svém dotazu částečně cituje. Je plně na
rozhodnutí dodavatele, jak požadavky zadavatele uvedené v ZD naplní.
Pokud pro účely splnění požadavků zadavatele podle ZD považuje dodavatel za nutnou i
maintenance výrobce HSM zařízení, tak pak součástí nabídky takového dodavatele musí být i
tato maintenance.
Zadavatel si v této souvislosti dovoluje připomenout, že provozní podpora podle požadavku
zadavatele zahrnuje i průběžné upgrady / updaty programových prostředků (ve smyslu ZD).
Dotaz č. 2:
„Zadavatel v bodě 1.9. Konfigurace náhradního HSM modulu přílohy smlouvy č. 4 Technická
a funkční specifikace předmětu plnění uvádí v části Popis současného stavu a infrastruktury
HSM v ČNB

„V rámci celkové infrastruktury HSM modulů je v produkčním SecW rovněž konfigurován
náhradní modul, který je možné dočasně zapůjčit po dobu nezbytně nutnou na opětovné
zprovoznění standardního produkčního HSM modulu.“
Může zadavatel upřesnit, zda má být dodávka / zápůjčka náhradního modulu součástí
nabídky?“
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Dodavatelem citovaný bod 1.9 přílohy č. 4 návrhu smlouvy – přílohy č. 1 ZD, nevyjadřuje
funkční požadavek zadavatele; jedná se o popis současného stavu a infrastruktury HSM
v ČNB, jak ostatně uvádí i dodavatelem citovaná část přílohy č. 4 návrhu smlouvy, do které
spadá i bod 1.9.
Zadavatel požaduje provozní podporu, aby v případě poruchy mohly být technické a
programové prostředky opraveny v požadované době. Podrobnosti k této podpoře uvedl
zadavatel v ZD, zejména v čl. V návrhu smlouvy – přílohy č. 1 ZD. Je plně na rozhodnutí
dodavatele, jak požadavky zadavatele uvedené v ZD naplní.
Pokud pro účely splnění požadavků zadavatele podle ZD považuje dodavatel za nutnou i
dodávku / zápůjčku náhradního HSM modulu, tak pak součástí nabídky takového dodavatele
musí být i taková dodávka / zápůjčka.
S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky
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