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Rada města Milevska 

 

podklad pro schůzi rady č. 04 dne 22.02.2021 OKU042103R 

 

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS 

  

Důvodová zpráva 

Na základě Usnesení provádí Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 

936/3, 170 34 Praha 7 – Letná, IČO: 00007064, (dále také jako „Centrální zadavatel“ nebo 

„Ministerstvo“), ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), centralizované zadávání spočívající 

v tom, že Centrální zadavatel zavedl dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“) za účelem 

zadávání veřejných zakázek na poskytování datových a hlasových služeb Komunikační 

infrastruktury veřejné správy (dále jen „KIVS“), vymezených Usnesením a Centrálním 

zadavatelem, a to na účet jednotlivých ústředních orgánů státní správy, organizačních složek 

státu a jejich příspěvkových organizací a jiných subjektů veřejné správy. 

Centrální zadavatel zavedl DNS v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ a v souladu s 

relevantní právní úpravou zařadil Poskytovatele do DNS. 

Centrální zadavatel a Pověřující zadavatel spolu uzavřeli Dodatek č. 3 k Dohodě o 

centralizovaném zadávání (Sml 0181/2013 ze dne 03.06.2012) na základě usnesení RMM č. 

201/2020, jejímž předmětem byl závazek Centrálního zadavatele provádět zadávací řízení a 

centrálně zadávat veřejné zakázky na poskytování služeb KIVS na účet těchto Pověřujících 

zadavatelů (dále jen „Dohoda o centralizovaném zadávání“).  

V návaznosti na vymezení konkrétních služeb KIVS poptávaných Pověřujícími zadavateli a, 

není-li Centrální zadavatel současně jediným příjemcem Služeb podle této Smlouvy, také v 

návaznosti na uzavření Dohody o centralizovaném zadávání, zahájil Centrální zadavatel dne 

23. 11. 2020 zadávací řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Veřejná zakázka“) na služby 

KIVS, a následně v tomto zadávacím řízení (dále jen „Zadávací řízení“) vybral nabídku 

Poskytovatele ha-vel internet s.r.o. , se sídlem: Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava Muglinov, 

IČO: 25354973 jako ekonomicky nejvýhodnější, proto Vám předkládáme ke schválení 

Smlouvu o poskytování služeb KIVS – CMS. 

V současné době je město Milevsko jako obec s rozšířenou působností připojeno na státní 

agendy (primárně agendy přenesené působnosti) přes veřejný internet. Pouze připojení na síť 

Správních evidencí (CDBP, EO, OP) je zprostředkováno přes KIVS službu soutěženou přes 

Centrálního zadavatele MVČR o kapacitě 4Mb. Důvodem pro uzavření nové smlouvy 

s poskytovatelem ha-vel internet s.r.o. vysoutěženým přes Centrálního zadavatele MVČR je 

skutečnost, že stávající smlouva končí ke dni 30.06.2021. Nové připojení o kapacitě 50Mb 

(výkon všech agend státní správy) bude poskytováno od 01.07.2021.  

Cílovým stavem je zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti prostřednictvím 

KIVS/CMS bez použití veřejného internetu.  


