NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Č.j.: 2019/024160/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Úprava HSM modulů a následná podpora“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v otevřeném řízení tuto písemnou zprávu.
I.

Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
Česká národní banka
Sídlo:
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zastoupený: Ing. Vladimírem Mojžíškem, ředitelem sekce informatiky
a
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO:
48136450
DIČ:
CZ48136450
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je úprava v současné době zadavatelem
provozovaných technických a programových prostředků HSM modulů, vč.
případné dodávky, instalace a zprovoznění dalších technických a programových
prostředků nezbytných pro jejich správné fungování tak, aby nyní zadavatelem
provozované HSM moduly bylo po realizaci implementace možno pokládat za
QSCD zařízení („Qualified Seal Creation Device“) a na takováto zařízení pak bylo
možno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru vydat certifikát,
který bude použit pro službu kvalifikované pečeti ve standardním systémovém
prostředí zadavatele.
Součástí předmětu veřejné zakázky je před implementací úprav též
vytvoření/realizace ověřovacího testovacího prostředí pro přípravu a ověření
úprav a to na bázi HSM modulu(ů) shodné konfigurace, jako nyní provozuje
zadavatel, vypracování projektové dokumentace skutečného stavu implementace a
úprav HSM modulů a navazujícího software, zaškolení zaměstnanců zadavatele a
též provozní podpora.

II. Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení.
III. Označení účastníků zadávacího řízení:
Účastník
SEFIRA spol. s r.o.
Antala Staška 2027/77
140 00 Praha 4
IČO: 62907760
IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení byl vyloučen účastník:
SEFIRA spol. s r.o.
Antala Staška 2027/77
140 00 Praha 4
IČO: 62907760
Odůvodnění:
Dne 4. 1. 2019 v 9:16 hodin podal účastník SEFIRA spol. s r.o., Antala
Staška 2027/77; 140 00 Praha 4, IČO: 62907760 (dále jen „účastník“), prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK zadavatele nabídku v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Úprava HSM modulů a následná
podpora“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-042338.
Podle čl. 6.1 Zadávací dokumentace „dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu
tak, že vyplní veškerá žlutě podbarvená pole v listech s názvem „Cenová
tabulka“ a „Specifikace prostředků“ v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 ZD, a
to dle pokynů zadavatele, které se nacházejí v cenové tabulce na listu „Specifikace
prostředků“. Ceny do cenové tabulky dodavatel uvede v Kč bez DPH s přesností
na dvě desetinná místa. Ceny uvedené v cenové tabulce zahrnují veškeré náklady
dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky.“.
Z obsahu nabídky předložené účastníkem vyplývá, že součástí této nabídky jsou dva
dokumenty (jeden ve formátu pdf a druhý v excelovském formátu) obsahující cenovou
nabídku účastníka, přičemž celková nabídková cena se v těchto dokumentech liší,
a to s ohledem na rozdíl v ceně položky „dodávka HW“ v rámci 2. etapy. V případě
dokumentu v pdf formátu celková nabídková cena činí 4 019 500 Kč bez DPH
s tím, že cena položky „dodávka HW“ v rámci 2. etapy činí 599 800 Kč bez DPH,
a v případě dokumentu v excelovském formátu celková nabídková cena činí
4 051 400 Kč bez DPH s tím, že cena položky „dodávka HW“ v rámci 2. etapy činí
631 700 Kč bez DPH. V daném případě se tedy nepochybně jedná o rozpor nabídky,
a to v souvislosti s nabídkovou cenou účastník SEFIRA spol. s r.o.

Vzhledem k tomu, že nabídka účastníka obsahuje rozpor v nabídkové ceně, účastník
nepochybně nesplnil požadavek zadavatele stanovený v čl. 6.1 Zadávací dokumentace
na zpracování nabídkové ceny. Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto případě jedná
o rozpor, který nemůže být postupem spočívajícím v objasnění nabídky ve smyslu
ust. § 46 zákona zhojen, neboť v daném případě byla (navíc jediným) hodnotícím
kritériem dle § 114 odst. 2 zákona nejnižší nabídková cena bez DPH, přičemž dle ust.
§ 46 odst. 2 zákona nemůže po uplynutí lhůty pro podání nabídek být měněna, pouze
doplněna o údaje, doklady, vzorky nebo modely, a to za předpokladu, že takto
doplněné údaje, doklady, vzorky nebo modely nejsou předmětem hodnocení dle
zadavatelem stanovených kritérií hodnocení, byl účastník rozhodnutím zadavatele
dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
V. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda:
Smlouva nebyla uzavřena, jelikož zadávací řízení veřejné zakázky bylo zadavatelem
zrušeno (po vyloučení jediného účastníka).
VI. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:
Zadavateli nemůžou být známi žádní poddodavatelé, jelikož nebyla uzavřena smlouva
s žádným účastníkem zadávacího řízení veřejné zakázky.
VII.Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Vzhledem k tomu, že jediný účastník zadávacího řízení SEFIRA spol. s r.o., Antala
Staška 2027/77; 140 00 Praha 4, IČO: 62907760, byl vyloučen z účasti na zadávacím
řízení a v zadávacím řízení tedy po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný
účastník zadávacího řízení, bylo zadavatelem v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona
rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení.
VIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel připustil podávání nabídek pouze elektronicky.
IX. 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.
V Praze dne 27. února 2019

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

