Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

_____________________________________________________________________
Sp. zn. SpMO 44787/2021-1350/5

Praha 12. května 2022
Přílohy: 1/11

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejný zadavatel, Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01
Praha 6, zastoupená ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a komunikačních
a informačních systémů Sekce vyzbrojování a akvizic MO Ing. Petrem ZÁBORCEM,
na adrese nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „zadavatel“), zahájil odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávání
veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 odst. 1 písm. b) zákona
s názvem „Kryptografický prostředek pro distribuci a výrobu klíčových materiálů
u NDA - nákup v roce 2022 a 2023“ v podlimitním režimu formou jednacího řízení
s uveřejněním podle § 199 zákona. V souladu s ustanovením § 96 zákona zadavatel tímto
uveřejňuje zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) na profilu zadavatele.

A. Zadávací podmínky pro podání žádosti o účast
Zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení vyzývá neomezený počet
dodavatelů k podání žádosti o účast. Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podrobně
specifikuje podmínky účasti v zadávacím řízení v souladu s § 37 odst. 1 písm. a) zákona
tj. požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů, kteří podají žádost o účast s úmyslem plnit
pro zadavatele VZ a dále v souladu s § 37 odst. 2 zákona stanovuje požadavky na obsah,
formu a způsob podání žádostí o účast, předběžných nabídek a nabídek.
Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast zadavatel posoudí soulad kvalifikace účastníků
zadávacího řízení a v souladu s § 61 odst. 5 zákona vyloučí z účasti v zadávacím řízení
účastníky zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace. Nevyloučené účastníky
zadávacího řízení zadavatel vyzve k podání předběžných nabídek (dále jen „vyzvaný
účastník“).
1.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka prostředků kryptografické ochrany utajovaných
informací, jejíchž implementací v rámci plánovaných a provozovaných informačních systémů
bude zabezpečeno splnění podmínek komunikační bezpečnosti k zajištění ochrany
utajovaných datových informací do stupně utajení TAJNÉ, NATO SECRET.
Odůvodnění konkrétního požadavku:
Pro zabezpečení efektivního využití kryptografických prostředků TCE 621/M a ostatních typů
TCE 621 používaných v mobilních provozovnách a v OTS je nutné doplnit do informačního
systému zařízení určené k plnění kryptografických klíčů (DTD) pro přenos a distribuci
elektronických klíčů z centra EKMS. Je požadováno dodat plničky klíčů TCE 811 MUST
(DTD).
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Nakupovaný kryptografický prostředek bude zasazen v „IS pozemních a vzdušných sil AČR,
automatických centrech řízení TCE 671/C-G3 a v centru pro výrobu a distribuci
kryptografických klíčových materiálů EKMS.
Podrobné informace o předmětu VZ a další zadávací podmínky budou vymezeny touto
zadávací dokumentací, která bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění
oznámení o zahájení zadávacího řízení dle § 96 odst. 1 zákona.
Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky pro roky 2022 a 2023.
Klasifikace předmětu VZ: CPV: 31710000-6 (NIPEZ – Elektronické zařízení).
2.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Zadavatel nerozděluje tuto veřejnou zakázku na části, neboť předmět VZ rozdělení na části
neumožňuje.
3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Místo a doba plnění jsou uvedeny v čl. V Návrhu smlouvy.
4.

Požadavky na prokázání kvalifikace a zvláštní podmínky plnění VZ

Předpokladem zaslání výzvy k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 zákona je
splnění níže uvedené kvalifikace.
4.1.

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel, který doloží, že není nezpůsobilým
dodavatelem dle § 74 zákona a to způsoby uvedenými v § 75 odst. 1 písm. a) až f)
zákona.

4.2.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který doloží:
a) dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence,
b) podle § 194 zákona dokladem prokazujícím schopnost zabezpečit ochranu
utajovaných informaci, neboť se dodavatel bude seznamovat a budou mu
poskytovány utajované informace ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 písm. a)
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.) do
stupně utajení „DŮVĚRNÉ“ v souladu s přílohou č. 19 pořadové číslo 14 nařízení
vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění
pozdějších předpisů. Doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatel doloží
podle ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. v rozsahu:
- kopií dokladu NBÚ „Osvědčení podnikatele“ na jehož základě se dodavatel může
seznamovat s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“ podle §
54 odst. 3 písm. a) až e) zákona č. 412/2005 Sb.;
- kopií dokladu „Osvědčení fyzické osoby“ pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“ podle
§ 54 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 412/2005 Sb., jehož držitelem je odpovědná
osoba dodavatele;
- doklad o pověření odpovědné osoby podnikatele statutárním orgánem, pokud není
tato osoba statutárním orgánem nebo prokuristou;
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- kopie dokladu Poučení odpovědné osoby dodavatele podle § 2 písm. i) zákona
č. 412/2005 Sb. (dále jen „Poučení“), tj. doklad o tom, že odpovědná osoba
dodavatele byla před prvním přístupem k utajované informaci poučena ve smyslu
§ 11 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., v případě, že je držitelem takového Poučení.
V opačném případě, tj. kdy odpovědná osoba dodavatele nebyla před prvním
přístupem k utajované informaci poučena ve smyslu § 11 odst. 2 zákona
č. 412/2005 Sb., provede poučení této odpovědné osoby dodavatele zadavatel, a to
před podpisem smlouvy na realizaci této zakázky. V tomto případě dodavatel uvede
ve své žádosti o účast informaci o skutečnosti, že do doby podání žádosti o účast
nebyl poučen ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb;
- vyplněný „Informační dotazník podnikatele“, který je přílohou č. 6 smlouvy.
Splnění podmínky uvedené v písm. b) tohoto bodu nelze prokázat prostřednictvím jiné
osoby.
Pokud bude dodavatel realizovat plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, kteří
budou seznamováni s utajovanými informacemi, je nutné, aby požadovanou bezpečnostní
způsobilost prokázali, a splňovali i tito poddodavatelé. Dle § 86 odst. 5 zákona doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.
4.3 Zvláštní podmínky plnění VZ
Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby dodavatel při plnění předmětu
VZ dodržoval vzhledem k povaze a smyslu VZ zásady sociálně a environmentálně
odpovědného zadávání ve smyslu tohoto zákona. Dodavatel je povinen při plnění VZ
zajistit zejména legální zaměstnání, férové pracovní podmínky, odpovídající úroveň
bezpečnosti osob, které se budou na plnění VZ podílet, a zohlednit dopad plnění VZ
na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné
prohlášení. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím
způsobem rovněž u svých poddodavatelů. Aspekty odpovědného zadávání jsou
zohledněny ve smluvních podmínkách.
4.4

5.

Další způsoby prokazování kvalifikace
Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že dodavatel nemůže nahradit
předložení dokladů prokazujících kvalifikaci čestným prohlášením.
Požadavky a podmínky pro podání žádosti o účast

5.1.

Lhůta pro podání žádosti o účast končí dne 6. června 2022 v 10:00 hod.

5.2.

Podmínky sestavení a podání žádosti o účast
Zadavatel v souladu s § 37 odst. 2 zákona požaduje zpracovat žádost o účast písemně
v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen
„NEN“) v českém jazyce v tomto doporučeném členění a uspořádání:
1. první strana: žádost o účast ve VZ „Kryptografický prostředek pro distribuci
a výrobu klíčových materiálů u NDA - nákup 2022 a 2023“ základní údaje
o dodavateli (název, právní forma, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární
orgán, telefonické a e-mail spojení, pracovník oprávněný k jednání);
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2. druhá strana: „Obsah žádosti o účast“ s odvoláním na číslo stránky žádosti;
3. dále žádost bude obsahovat číslované přílohy s požadovanými doklady podle
bodu 4. ZD.
5.3.

Požadavky na podání žádosti o účast v elektronické podobě a komunikace mezi
zadavatelem a účastníky řízení
Zadavatel uvádí informace k podání žádosti o účast v elektronické podobě a ke
komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem:
a) Pro podání žádosti v elektronické podobě bude použit NEN dostupný na adrese
https://nen.nipez.cz/, kde jsou rovněž dostupné podrobné informace pro uživatele
v sekci „Informace pro uživatele/Uživatelské příručky“ a kontakty na uživatelskou
podporu. Pro podání žádosti prostřednictvím NEN je nutná registrace dodavatele do
tohoto systému.
b) Zadavatel v souladu s § 221 odst. 4 zákona uvádí, že veřejný klíč (certifikát)
k zašifrování žádosti o účast k této veřejné zakázce je uveřejněn v NEN v detailu
příslušného zadávacího postupu v sekci Zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje,
že žádosti, které nebudou šifrovány tímto veřejným klíčem, nebude zadavatel
v souladu s § 28 odst. 2 zákona považovat za podané a v zadávacím řízení k nim
nebude přihlížet. V souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona budou veškeré
písemnosti v rámci zadávacího řízení odesílány zadavatelem prostřednictvím
účtů zadavatele a dodavatele v NEN. Při doručování prostřednictvím NEN je
dokument doručen okamžikem jeho doručení do dispozice adresáta v tomto
elektronickém nástroji.

6.

Vysvětlení ZD

Žádost o vysvětlení ZD (§ 98 odst. 3 zákona) musí být písemná, v českém jazyce a musí být
zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti
o účast. Žádost o vysvětlení musí být doručena zadavateli v souladu s § 211 odst. 3 zákona.
Případné vysvětlení, změny nebo doplnění ZD budou uveřejněny na profilu zadavatele (NEN)
na adrese https://nen.nipez.cz/.

B. Zadávací podmínky pro podání předběžné nabídky a nabídky
Tato ZD stanovuje i další zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast
dodavatele v zadávacím řízení včetně podmínek pro podání předběžné nabídky a nabídky.
Lhůta pro podání předběžných nabídek (nabídek) bude uvedena ve výzvě k podání
předběžných nabídek (nabídek), která bude odeslána vyzvaným účastníkům. Nedílnou
součástí ZD je návrh smlouvy, který je přílohou č. 1 této ZD (dále jen „smlouva“).
V souladu s § 61 odst. 8 zákona si zadavatel vyhrazuje, že nemusí o předběžných nabídkách
jednat a může zadat veřejnou zakázku na základě předběžné nabídky.
1.

Stanovení minimálních technických podmínek dle § 61 odst. 4 zákona

Minimální technické podmínky, které musí nabídka splňovat – pořízení konkrétní plničky
klíčů TCE 811 MUST (DTD).
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2.

Podmínky průběhu zadávacího řízení

Zadavatel postupuje v zadávacím řízení podle pravidel stanovených zákonem pro jednací
řízení s uveřejněním a dále podle zadávacích podmínek stanovených zadavatelem pro toto
zadávací řízení.
Zadavatel v průběhu zadávacího řízení vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného
dodavatele na základě:
- posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
- výsledku hodnocení předběžných nabídek účastníků zadávacího řízení, pokud
se zadavatel rozhodne o předběžných nabídkách nejednat a veřejnou zakázku zadat
na základě předběžné nabídky,
- výsledku hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení, jejichž podání
předcházelo jednání dle § 61 odst. 7, 9, 10 a 11 zákona.
Zadavatel bude o předběžných nabídkách jednat s každým účastníkem individuálně, a to buď
písemnou formou, nebo na osobním jednání. Z každého osobního jednání vyhotoví zadavatel
písemný protokol.
Termíny jednotlivých jednání jsou stanoveny na základě písemné domluvy (postačí použití
např. emailové korespondence bez ověřeného elektronického podpisu) mezi zadavatelem
a dodavatelem, přičemž jednotlivé termíny jednání o předběžných nabídkách nesmí být
stanoveny na stejný den.
3.

Hodnocení nabídek (předběžných nabídek)

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. V souladu s § 114 odst. 2
zákona bude zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle jediného kritéria,
a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za veřejnou zakázku podle
přílohy č. 2 smlouvy.
V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen bude zadávací řízení zrušeno v souladu
s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona.
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník je povinen zpracovat nabídkovou cenu v Kč s přesností na dvě desetinná místa
do „Cenového rozkladu“, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
Nabídková cena uvedená za VZ v Kč bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele
spojené s plněním předmětu VZ. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a není možné
ji v průběhu plnění veřejné zakázky překročit.

5. Obchodní a jiné smluvní podmínky
Obchodní a smluvní podmínky jsou podrobně uvedeny ve smlouvě zpracované zadavatelem.
Smlouvu v místech vyznačených „……“ doplňte o požadované údaje (identifikační údaje,
cenu, kontakt pro záruční opravy), které zřetelně označte (např. barevně) a na místech
určených pro podpis podepište osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Podpisem
smlouvy účastník vyjadřuje souhlas s celým obsahem smlouvy včetně příloh.
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6.

Další podmínky pro uzavření smlouvy

6.1.

Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Dle § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy
si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
V případě, že vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci
na základě výzvy zadavatele k předložení dle § 122 odst. 3 zákona nepředloží, bude
zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení dle § 122 odst. 7 zákona.

6.2.

Vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, a u kterého není možné
zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů dle § 122 odst. 4
zákona, zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 122 odst. 7
písm. a) zákona. Vybraného dodavatele, který je zahraniční právnickou osobou,
zadavatel vyzve před uzavřením smlouvy k předložení dokladů dle § 122 odst. 5
zákona. V případě, že vybraný dodavatel, který je zahraniční právnickou osobou,
na základě výzvy zadavatele shora uvedené nepředloží, bude zadavatelem vyloučen
ze zadávacího řízení dle § 122 odst. 7 písm. b) zákona.

6.3. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude vedena v českém jazyce.
6.4.

7.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce měl informaci o tom, zda je MSP –
malý a střední podnik, jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES. Zadavatel
tuto informaci požaduje pouze pro statistické účely Věstníku veřejných zakázek,
resp. též Úředního věstníku Evropské unie.
Požadavky zadavatele na obsah a formu nabídky a doporučený způsob zpracování
předběžné nabídky (nabídky)
V souladu s § 37 odst. 2 zákona zadavatel požaduje zpracovat nabídku písemně
v elektronické podobě prostřednictvím NEN v českém jazyce v tomto doporučeném
uspořádání:
1.

první strana: název VZ, základní údaje o účastníkovi (název, právní forma, adresa,
IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonické a faxové spojení,
pracovník oprávněný k jednání);

2.

druhá strana: „Obsah nabídky“ s odvoláním na číslo stránky;

3. Přílohy:
- příloha č. 1 – smlouva doplněná účastníkem o požadované údaje včetně příloh
a na místech určených pro podpis podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele;
- příloha č. 2 – informace, zda je dodavatel malý a střední podnik dle bodu 5.4.
zadávací dokumentace.
8.

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Veřejný zadavatel, Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6,
zastoupená ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních
systémů sekce vyzbrojování a akvizic MO Ing. Petrem ZÁBORCEM, na adrese Sekce
vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, IČO 60162694,
DIČ CZ60162694.
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9.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) měnit zadávací podmínky veřejné zakázky v průběhu jednání s účastníky v souladu
s ustanovením § 61 odst. 10 zákona;
b) neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na účast ve veřejné zakázce;
c) zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Karel Bureš, tel. číslo +420 973 225 084.
Nedílnou součástí ZD je:
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy včetně příloh
Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel
podepsáno elektronicky

7
Elektronický podpis - 10.5.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Petr Záborec
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate
Platnost do : 17.8.2022 08:43:33-000 +02:00

