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Agenda
 P edmětem projektu je zajištění hlasových a datových služeb pro instituce
ve ejné správy
 Aktuální stav projektu (dosažené úspory projektu, prezentace poklesu cen
jednotlivých služeb KIVS)
 Aktualizace katalogových listů služeb KIVS
 Strategie p ípravy poptávkových listů poptávaných služeb
 Možnosti realizace poptávkových listů dle požadavku pově ujících zadavatelů
(za p edpokladu dodržení principu krajského členění)

Předmět projektu

KIVS v letech 2013–2017

Předmět projektu
 Důvody změny a cíle koncepce rozvoje KIVS 2013–2017 lze vymezit
v následujících oblastech charakterizujících současný stav KIVS:
o Administrativní – globální snížení administrativní zátěže OVM (výběrová
ízení na dodávky služeb KIVS, kontroly a dokladování apod.).
o Bezpečnostní – dostupnost služeb s vyššími bezpečnostními standardy,
komplexní ochrana komunikace, bezpečný p ístup k ISVS, základním
registrům a všem ostatním službám v rámci eGovernmentu apod.
o Ekonomické – snížení ceny služeb KIVS využitím infrastruktury státu,
snížení nákladů na integraci služeb KIVS
o Technické – vysoká dostupnost služeb KIVS zajištěním geografické
redundance CMS 2.0 a technických parametrů ITS; nové automatizované
služby z ízení služby KIVS, jejího billingu, monitoringu, reportingu, Service
a Help Desku; on-line poskytování informací z uvedených služeb
portálovým způsobem; p ipojení k internetu v ceně služby apod.

Předmět projektu
 MV v roli centrálního zadavatele podepsalo během měsíců června
a července 2012 s 251 subjekty ve ejné správy dohody o centralizovaném
zadávání, deklarující zapojení subjektů státní správy do projektu KIVS
v období 2013–2017, p ičemž některé tyto subjekty současně zastupují
a centrálně uplatňují i požadavky svých pod ízených organizací.
 Dne 1. 8. 2012 vyhlásilo MV otev ené zadávací ízení oznámením o záměru
zavést dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“) s názvem „Poskytování
služeb KIVS 2013–2017“.
 MV úspěšně zavedlo DNS jako platformu pro zadávání jednotlivých
ve ejných zakázek na služby KIVS a na základě doporučení komise pro
posouzení p edběžných nabídek MV svým rozhodnutím ze dne 24. 10. 2012
za adilo do DNS 12 dodavatelů.
 Dne 6. a 7. 12. 2012 zaslalo MV všem dodavatelům za azeným v DNS výzvu
k podání nabídek na poskytování služeb KIVS – CMS a poskytování služeb
KIVS KTS.

Předmět projektu
 Dne 5. prosince 2012 podala jedna ze zaregistrovaných společností v DNS
návrh na p ezkoumání úkonů MV v tomto zadávacím ízení k ÚOHS a dne
18. ledna 2013 podala obdobný návrh další zaregistrovaná společnost .
 Dne 21. prosince 2012 vydal ÚOHS v návaznosti na návrh na p ezkoumání
úkonů MV podaný uchazeči rozhodnutí o vydání p edběžného opat ení,
kterým MV uložil pozastavit zadávací ízení.
 MV podalo proti rozhodnutí ÚOHS o vydání p edběžného opat ení v zákonné
lhůtě dne 4. ledna 2013 rozklad, který následně MV doplnilo dalšími
vyjád eními.

 Vzhledem k velmi komplikované situaci v rámci zadávacího ízení MV
doporučilo vládě, aby umožnila jednotlivým zadavatelům prodloužení již
existujících smluv na poskytování služeb KIVS za využití ustanovení § 23
odst. 4 písm. b) zákona o ve ejných zakázkách na dobu nezbytně nutnou do
ukončení nového zadávacího ízení a uzav ení navazujících smluv na
poskytování služeb KIVS s t íměsíční výpovědní lhůtou.

Předmět projektu
 Tento krok byl schválen vládním usnesením ze dne 27. února 2013 č. 138
k aktuálnímu stavu zadávacího ízení na ve ejnou zakázku Poskytování
služeb KIVS – 2013–2017.
 Usnesení vlády České republiky ze dne 27. 2. 2013 č. 138

o Schválení pokračovat v postupu dle usnesení vlády ze dne 30. 5. 2012
č. 385
o Schválení výjimky z postupu stanového v bodě I/2b usnesení vlády ze
dne 22. 2. 2010 č. 158 a usnesení vlády ze dne 14. 6. 2010 č. 481.
o Realizace zabezpečení nákupu odpovídajících datových a hlasových
služeb KIVS v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. (J BÚ s t íměsíční
výpovědní lhůtou).

Aktuální stav projektu
Celkový přehled veřejných zakázek soutěžených v DNS od 24. 9. 2013

Celkem bylo v dynamickém nákupním systému otev eno 350 ve ejných
zakázek
Část 1.: Datové služby KIVS CMS – celkem 45 ve ejných zakázek, z toho:
 ve stavu zadáno – 0 ve ejných zakázek
 ve stavu hodnocení – 11 ve ejných zakázek
 ve stavu p edběžné oznámení – 30 ve ejných zakázek
 ve stavu zrušeno – 4 ve ejné zakázky

Aktuální stav projektu
Část 2.: Komoditní telekomunikační služby – celkem 305 ve ejných zakázek,
z toho:
 ve stavu zadáno – 79 ve ejných zakázek
 ve stavu hodnocení – 28 ve ejných zakázek
 ve stavu p edběžné oznámení – 66 ve ejných zakázek
 ve stavu zrušeno – 132 ve ejných zakázek
Z toho Ministerstvo vnitra eší sedm správních ízení, která byla ze strany
uchazečů podána na ÚOHS.

Aktuální stav projektu
Celkový přehled veřejných zakázek soutěžených v DNS od 24. 9. 2013
Celkem bylo v dynamickém nákupním systému otev eno 350 ve ejných zakázek
Část 1.: Datové služby KIVS CMS – celkem 45 ve ejných zakázek, z toho:
 ve stavu zadáno – 0 ve ejných zakázek
 ve stavu hodnocení – 11 ve ejných zakázek
 ve stavu p edběžné oznámení – 30 ve ejných zakázek
 ve stavu zrušeno – 4 ve ejné zakázky
Části 2.: Komoditní telekomunikační služby – celkem 305 ve ejných zakázek,
z toho:
 ve stavu zadáno – 7ř ve ejných zakázek
 ve stavu hodnocení – 2Ř ve ejných zakázek
 ve stavu p edběžné oznámení – 66 ve ejných zakázek
 ve stavu zrušeno – 132 ve ejných zakázek
Z toho Ministerstvo vnitra eší sedm správních ízení, která byla ze strany
uchazečů podána na ÚOHS.

Přehled vysoutěžených veřejných zakázek v části 2: Komoditní
telekomunikační služby
Služ a





Počet
VZ

Celková a i ál í přípust á
e a pro hod o e í

S luv í e a ez
DPH

Dosaže á úspora

DATA_ETHERNETH

21

54 391 326,08

18 622 632,00

35 768 694,08

DATA_AL

28

31 889 174,40

31 865 129,40

24 045,00

DATA_INTERNET_SYM

5

4 876 030,66

1 293 360,00

3 582 670,66

DATA_INTERNET_ASYM

1

191 376,00

191 241,00

135,00

DATA_LL

4

4 269 290,40

2 537 064,00

1 732 226,40

DATA_DF-BACKUP

2

4 922 000,00

1 691 000,00

3 231 000,00

DATA_DF

17

24 265 355,52

19 212 140,63

5 053 214,89

DATA_WL

1

4 968,00

3 600,00

1 368,00

Celkem

79

124 809 521,06

75 416 167,03

49 393 354,03

V roce 2014 bylo uzav eno smlouvy k celkem 26 VZ.
V roce 2015 bylo uzav eno smlouvy k celkem 53 VZ.
V současné době je v DNS registrováno 14 dodavatelů.

Aktuální stav projektu
Smlouvy na realizaci služeb KIVS uzav elo Ministerstvo vnitra s níže uvedenými
společnostmi:
 O2 Czech Republic a.s.
 ha-vel internet s.r.o.
 České Radiokomunikace a.s.
 Dial Telecom a.s.
 ČD – Telematika a.s.
 T-Mobile Czech Republic a.s.
 GTS Czech s.r.o (sloučili se s T-Mobile k 1.1. 2015)
 Merit Group a.s.

Aktuální stav projektu
P íklad porovnání výsledků u dvou vysoutěžených datových služeb KIVS
 Datová linka resortu MV ETHERNETH s kapacitou 10 Mbit/s, SLA 99%,
v Libereckém kraji. Původní cena 16 41Ř,50 Kč včetně DPH
p esoutěžena na cenu 4 537,30 Kč včetně DPH, což je pokles ceny o
72,36 %.
 Datová linka resortu MD INTERNET-SYM s kapacitou 100 Mbit/s, SLA
99%, v Praze. Původní cena ř4 3Ř0 Kč včetně DPH p esoutěžena na
cenu Ř 22Ř Kč včetně DPH, což je pokles ceny o ř1,2Ř %.

Duben 2015
 V týdnu od 13.4. 2015 do 17.4. 2015 budou rozeslány výzvy k účasti
elektronických aukcí pro služby Etherneth MV
 Postupné vypisování zjednodušených oznámení o VZ

P ípravné práce pro následující období
Počet
Poptávkový h
listů

Počet
služe

Resorty

298

4 508

MV, MMR, MD, MPSV, MF, Úřad vlády, MZe,
MZ, MK, MŠMT, MŽP, Parla e t ČR

T p služ
DATA_AL
DATA_DF
DATA_DF_BACKUP
DATA_ETHERNET
DATA_INTERNET-ASYM
DATA_INTERNET-SYM
DATA_INTERNET-SYM_CMS
DATA_LL
DATA_VPN
HLAS_BL
HLAS_GL
HLAS_HTS
HLAS_ISDN2
HLAS_ISDN30
HLAS_PCM
HLAS_WL
INFRASTRUKTURA_DC
INFRASTRUKTURA_WH
Celkem

MV připravuje:
 Zpracování p ehledů hlasových služeb pro
jednotlivé resorty pro doplnění realizovaného
provozu za období 3 měsíců (HTS, ISDN2,
ISDN30, PCM)
 Dopad na změnu KL i PL. Změna ZD.
 Harmonogram 298 VZ
Požadavky na součinnost:
 Kontrola poptávkových listů v portálu NG do 10. 4. 2015
 Doplnění p ehledů hlasových služeb do 11. 5. 2015

Počet
služe

Počet PL
2
13
2
333
41
47
3
10
635
1
1
2 271
810
283
50
1
3
2
4 508

1
13
2
39
11
18
2
2
63
1
1
63
47
23
7
1
3
1
298

Aktualizace katalogových listů služeb
KVIS
 Vyloučení technologie wi-fi v pásmech 2,4 a 5 GHz (na základě posudku
ČVUT)
 Úprava SLA – zrušení SLA 0%
 Zvýšení minimálních poskytovaných rychlostí (nejméně 1 Mb/s) u datových
služeb

 Aktualizace technických parametrů dle zákona o kybernetické bezpečnosti
 Úprava zabezpečení komunikace, včetně možnosti šifrování
 Zlepšení parametru zpoždění z 30 na 20 ms a Jitter z 60 na 40 ms u služeb
VPN QoS
 Zvýšení WEB prostoru až na 5 GB, doplnění parametrů DNSSEC u služeb
web hosting
 Doplnění podpory IP SEC pro vybrané datové služby

Strategie přípravy poptávkových listů
poptávaných služeb
 Možnosti realizace poptávkových listů dle požadavku pově ujících zadavatelů
(za p edpokladu dodržení principu krajského členění)

 Dodržení členění poptávkových listů po jednotlivých pově ujících
zadavatelích p i min. počtu 5 služeb v jednom poptávkovém listu


Všechny aktualizace jsou prováděny v portálu KIVS

 Nově lze p ipravovat nové poptávkové listy ( tzv. balíčkovat ) p ímo v tomto
nástroji

 Větší kontrola nedoplněných údajů pot ebných v poptávkových listech díky
kontrolním mechanismům v portálu
 Operativní možnosti změn stavů služby v p ípadě pot eby změny parametrů
koncovým uživatelem

Děkuji Vám za pozornost

