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Mgr. Lenka Přibová 
ředitelka odboru veřejných zakázek 
nám. Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
 
 

Praha 22. října 2020 
Č. j. MV-166081-1/VZ-2020 
 Přílohy: 4 

Dle rozdělovníků 
 
 
Vážení, 
 
 

z pozice centrálního zadavatele si Vás dovoluji informovat, že Ministerstvo vnitra 
(dále jen „MV“)  v souladu s Usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020, 
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních 
a komunikačních technologií, zaslalo k projednání na vládu materiál týkající se 
připravovaného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) na 
poskytování licencí a podpory k softwarovým produktům IBM pro orgány veřejné 
správy.  
 
Po projednání tohoto materiálu bude následně vyhlášeno otevřené nadlimitní 
zadávací řízení na pořízení této komodity pomocí institutu centralizovaného zadávání 
formou otevřeného zadávacího řízení na uzavření RD s více dodavateli 
(předpokládaný počet vybraných dodavatelů je 5), na základě které pak budou 
zadávány veřejné zakázky postupem s obnovením soutěže. 
 
Celému procesu zadávání předchází uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání 
mezi MV a příslušným orgánem veřejné moci – pověřujícím zadavatelem. Důvodem 
pro volbu tohoto konceptu je dosavadní velmi dobrá zkušenost s modelem pořizování 
licencí formou centralizovaného zadávání pro svou ekonomickou výhodnost, 
flexibilitu a dosažení možných úspor. 
 
Předmětem plnění nové RD bude nákup licencí a podpory k softwarovým produktům 
společnosti IBM a souvisejících služeb pro centrálního zadavatele a pověřující 
zadavatele, a to konkrétně nákup: 
 

1) licencí ke všem softwarovým produktům společnosti IBM zařazených do 
licenčního modelu IBM Passport, 
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2) podpory k novým i stávajícím softwarovým produktům společnosti IBM 

uvedeným pod bodem 1 výše; 
 

3) vymezených licenčních balíků nabízených ve zvláštním licenčním modelu IBM 
International Passport Advantage Agreement Special Terms Adendum 
(IIPAASTA) k softwarovým produktům IBM; 
 

4) poskytování předprodejního poradenství pro centrálního zadavatele a 
pověřující zadavatele. 
 

Předpokládaná hodnota nové RD je zvýšena oproti stávající rámcové smlouvě a 
stanovena na 3,1 miliardy Kč bez DPH, neboť stávající rámcová smlouva bude 
zřejmě vyčerpána dříve, než bylo předpokládáno, a dále MV oslovuje větší počet 
pověřujících zadavatelů pro možnost připojení se k této nové RD. 
 
Stávající rámcová smlouva je platná do 4. 5. 2021 a v současné době je v ní 
dostatečný objem finančních prostředků pro Vaše čerpání. Nevyčerpaná hodnota 
stávající rámcové smlouvy je 662 921 718,39 včetně DPH. 
 
MV Vám tímto nabízí možnost přistoupit k centralizovanému zadávání, a proto 
připravilo návrhy Smluv o centralizovaném zadávání (dále jen „Smlouva“) ve dvou 
variantách (viz. přílohy):  

1) Varianta „Resortní“ – umožňuje přistoupení resortu (např. ministerstva, kraje 
apod.) včetně organizací v jeho přímé podřízenosti. Podmínkou pro zaslání 
této varianty je, jak je uvedeno v Preambuly Smlouvy v odst. D), že 
„Zadavatel byl ze strany Resortních organizací písemně zmocněn, aby 
tuto Smlouvu uzavřel jejich jménem a na jejich účet“. 

2) Varianta „Obecná“ – umožňuje přistoupení kteréhokoliv orgánu veřejné moci 
samostatně.  

 
V případě Vašeho zájmu o přistoupení k centralizovanému zadávání je třeba vybrat 
příslušný návrh Smlouvy, doplnit požadované údaje (vyznačeno žlutě), elektronicky 
podepsat a doručit do datové schránky MV, ID datové schránky: 6bnaawp,  
nejpozději do 15. ledna 2021.  
 
Závěrem si dovoluji upozornit, že centrální nákup státu softwarových produktů není 
dle Přílohy č. 1 Usnesení vlády č. 487/2019 o Zprávě o hodnocení centrálního 
nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018 a o 
pravidlech Společného nákupu, povinný a i v případě, že se připojíte k nové RD a 
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měli byste možnost Vámi poptávaný produkt pořídit za výhodnější cenu, je možné 
postupovat mimo RD bez nutnosti žádat MV o povolení tohoto nákupu. 
Upozornění: 
Pokud k výše uvedenému termínu nebude možné z Vaší strany zajistit zaslání 
podepsané Smlouvy, žádáme alespoň o zaslání informace o Vašem zájmu 
budoucího přistoupení ke Smlouvě na e-mail adresu:  
jan.strachon@mvcr.cz.  – nejpozději do 15. ledna 2021.  
V těchto, předpokládáme, ojedinělých případech, od Vás očekáváme následné 
zaslání podepsané Smlouvy nejpozději před uzavřením Rámcové dohody, které je 
plánováno na začátek února 2021.  
 
V případě podpisu Smlouvy v listinné podobě je nutné, abyste provedli autorizovanou 
konverzi do elektronické podoby. Neprodleně po el. podpisu Smlouvy ze strany MV 
Vám bude tato el. podepsaná Smlouva zaslána zpět do datové schránky, abyste ji 
mohli, dle Vašeho uvážení, případně uveřejnit v registru smluv, což v případě těchto 
Smluv není zákonná povinnost, neboť z nich nevyplývá žádné plnění. 
 
V případě krajů (měst, obcí apod.) je možno do závěrečných ustanovení Smlouvy 
doplnit následující formulaci: „Tato Smlouva byla schválena Radou [DOPLŇTE] kraje 
dne [DOPLŇTE], usnesením č. [DOPLŇTE].“  
 
Doplňujeme, že podpis Smlouvy Vás nezavazuje k žádnému závaznému odběru 
produktů společnosti IBM.  
 
Tento dopis je distribuován všem současným pověřujícím zadavatelům, účastníkům 
stávající Rámcové smlouvy. Žádáme Vás o distribuci informací, uvedených v tomto 
dopisu, také na Vaše případné podřízené organizace, které nebyly účastníky končící 
Rámcové smlouvy.  
 
Kontaktní osobou pro další komunikaci za MV ohledně Smlouvy o centralizovaném 
zadávání jsou:  
 
Ing. Jan Strachoň, tel: 974 849 253, mob.: 606 088 426; e-mail: 
jan.strachon@mvcr.cz.  
 
nebo 
 
Ing. Kryštof Mencl, tel: 974 816 580, e-mail: krystof.mencl@mvcr.cz.  

 

 
S pozdravem 
 Mgr. Lenka Přibová 
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