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Výzva k podání

nabídky

(včetně zadávací dokumentace)
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
V souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen "zákon"), není tato veřejná zakázka zadávána postupem podle zákona.
V případě odkazů na zákon v této Výzvě zadavatel pouze analogicky používá ustanovení zákona.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na https:/lzakazky.eru.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným
a přímým dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK.
Název veřejné zakázky (dálejen " VZ")

_________________

P_O_S_k_y_t_ov_a_'n_I_'S_I_u_ž_eb
__ b_e_z_p_eč_n_o_s_t_i_SI_'t_ě

~

Druh plnění veřejné zakázky: služby

A. Identifikační údaje zadavatele:
Česká republika - Energetický regulační úřad

Úřední název zadavatele:
Masarykovo náměstí 91/5, 58601 Jihlava
Sídlo:
70894451
IČ:
DIČ:
není plátcem DPH
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Ing. Vladimír Kabelka, MBA, ředitel sekce provozní
Telefon / e-mail osobyoprávněnéjednatzazadav.:+420564578619/vladimir.kabelka@eru.cz
Kontaktní osoba ve věci VZ:
Ing. Jana Křížová,odbornýrada
Telefon / e-mail kontaktníosoby:+420564578693/jana.krizova@eru.cz

B. Předmět VZ:
Poskytování služeb bezpečnosti sítě.
C. Specifikace - popis předmětu VZ (konkrétní parametry předmětu VZ,položek VZ):
Specifikace předmětu VZ je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy na 3 roky s vybraným dodavatelem.

D. Předpokládaná hodnota VZ (položek VZ):
bez DPH: 740000,- Kč

E. Místo plnění (adresa):
Masarykovo náměstí 5, Jihlava

F. Předpokládaný termín plněni:
36 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
číslo účtu: ČNB 2421001/0710
IČ: 70894451

dislokované pracoviště Praha
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
tel.: 255 715 555

dislokované pracoviště Ostrava
Provozní 1, 722 00 Ostrava
tel.: 595 590 888
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G. Kritérium hodnocení pro VZ:
Ekonomická výhodnost nabídky: nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH
H. Specifikace kritéria hodnocení a metoda hodnocení:
1. Do hodnocení nabídek budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky zadání podle
této výzvy a obsahuje náležitosti a doklady požadované zadavatelem v této Výzvě.
2. S ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanoví účastník nabídkovou cenu
jako smluvní odměnu za měsíční paušální platbu a odměnu za 1 hodinu práce služby
bezpečnosti sítě.
3. Pro potřeby hodnocení bude použita celková hodnota předpokládaného plnění za 1 rok dle
Položkového rozpočtu - přílohy č. 1 výzvy.
4. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. V nabídkové ceně
musí být již zahrnuty veškeré režijní náklady účastníka zadávacího řízení (dále také jen
"účastník"), související s plněním předmětu VZ podle této výzvy.
5. Nabídkovou cenu bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů,
týkajících se sazby DPH uplatňované na dodávky, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, a to
o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni vzniku zdanitelného plnění.
6. Nabídková cena bude účastníkem uvedena v rozsahu ceny v Kč bez DPH, sazby DPH a ceny
v Kč vč. DPH. DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši sazby platné ke
dni podání nabídky.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím
plátcem, doloží čestným prohlášením.
7. Zadavatel podle výše celkové nabídkové ceny sestaví pořadí účastníků zadávacího řízení od
nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Na základě sestaveného pořadí zadavatel uzavře smlouvu
s účastníkem, který předložil nejnižší nabídkovou cenu a zároveň splnil podmínky účasti.
8. V případě shody podaných nabídek bude rozhodnuto losováním.

L Požadavky na zpracování a členění nabídky a požadavky na prokázání způsobilosti a
kvalifikace:
1. Účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku, kterou předloží v souladu
s požadavky této výzvy.
2. Nabídka bude zpracována v českém jazyku včetně všech příloh a dokumentů.
3. Nabídka bude zpracována a předložena v elektronické podobě ve formátu PDF.
4. Účastník zadávacího řízení s nabídkou předloží:
a) vyplněný položkový rozpočet v rozsahu přílohy č. 1 výzvy - s nabídkovými cenami
v rozsahu bodu C. této výzvy.
b) vyplněný krycí list nabídky v rozsahu přílohy č. 2 výzvy, bude podepsán (lze podepsat i
elektronicky) osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
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c) kopii yyplSU Z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z Jme obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán,
d) kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZ,
e) návrh smlouvy o poskytování služeb - závazný text návrhu smlouvy v rozsahu přílohy Č. 3
k této Výzvy doplní účastník pouze o údaje označené (podbarvené) v návrhu smlouvy či
požadované ve Výzvě. Návrh smlouvy bude podepsán (lze podepsat i elektronicky) osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka,

J. Obchodní a platební podmínky:
1. Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o poskytování služeb
v příloze Č. 3 této výzvy.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění
nebo změnu, s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek Výzvy.

K. Další podmínky zadavatele:
1. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník
zadávacího řízení.
2. Nabídky, které nesplní podmínky této Výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.
3. Účastník bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně sjednané odměny, v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb. (zákon
o registru smluv).
4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ malého rozsahu, a to i bez udání důvodu. Dodavateli v
této souvislosti nevzniká jakýkoliv nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto
zadávacím řízení.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho
uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se
považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího
řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
7. Zadavatel nepřipouští variantní řešení, veřejná zakázka není dělena na části.
L. Phlohy:
1. Položkový rozpočet - specifikace
2. Krycí list nabídky
3. Smlouva o poskytování služeb - návrh

M. Lhůta pro podání nabídky (datum, hodina, adresa):
Do 28. 6.2018, do 9,00 hod. prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
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N. Způsob podání nabídky:
V případě zájmu o tuto VZ zasílejte ve stanovené lhůtě nabídku na Energetický regulační úřad
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
URL adresa VZ: https://zakazky.eru.cz/vz00000321
Systémové číslo VZ: P18V00000024

Ing. Vladimír Kabelka, MBA, v.r.
ředitel sekce provozní
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Příloha Č. 1 k č.j. 04469-2/20l8-ERU

Položkový rozpočet
na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Poskytování služeb bezpečnosti sítě"
zadávanou Českou republikou - Energetickým regulačním úřadem
podle § 27 a § 31 zák. Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Služby bezpečnosti sítě - měsíční paušální platba

Název
Kód číselníku NIPEZ
Popis

72253200-5 - Systémová podpora
Předmět (specifikace) služeb:
Kontrola definovaných bezpečnostních pravidel a
souvisejících procesů a postupů:
A.l. Preventivní činnost:
A.l.l. kontrola bezpečnostních pravidel systémů
bezpečnostní infrastruktury
A.l.2. kontrola stavu (aktualizací) firmwaru
A.l.3. sledování událostí, logů na systémech,
A.2. průběžný security audit logů, v případě potřeby i v
jednotlivých zařízeních (použití SIEM, korelace,
agregace, vyhodnocování a uchovávání)
A.3. Reakce na události:
A.3.1. včasná detekce úspěšných i neúspěšných
pokusů o narušení bezpečnosti,
A.3.2. analýza rizik,
A.3.3. vyhodnocení rizik,
A.3.4. úprava příslušné metodiky (poučení z incidentu)
pro další následnou pravidelnou
preventivní činnost
A.3.5. provedení případných konfiguračních zrněn na
dotčených systémem

Á.

B. Účast na změnovém řízení, zejména doporučení při
změně pravidel a konfigurace:
Rl. Schvalování bezpečnostních pravidel, konfigurací a
jejich zrněn.
B.2. Součinnost se subjektem zajišťujícím systémovou
integraci, součinnost s auditory a dalšími relevantními
orgány dle potřeb Objednatele.

c. Kontrola

a návrhy řešení bezpečnostních incidentů a
postupů jak jim předcházet:
C.l. zpracování dokumentace - postupů pro zvládání
vzniklých bezpečnostních incidentů, jejich
ohodnocení, popis možných dopadů, rizik a metodika
postupu, jak je vyřešit
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Množství

C.2. zvládání bezpečnostních incidentů:
C.2.l. hlášení bezpečnostních událostí, zejména:
C.2.l.l. ztráta služby, zařízení,
C.2.l.2. chybné fungování, přetížení systémů,
C.2.2., náprava bezpečnostního incidentu bude
zahrnovat zejména:
C.2.2.l. analýzu a identifikaci příčiny
incidentu,
C.2.2.2. plánování a implementaci opravných
prostředků
C.2.2.3. hlášení kontaktním osobám
12 měsíčních paušálních plateb

Poznámka

Rozsah poskytovaných služeb 20 hodin měsíčně.

Cena za jednu měsíční
paušální platbu bez
DPH

Doplňte Kč

Celková cena za 12
měsíčních paušálních
plateb bez DPH

Doplňte Kč

Celková cena za 12
měsíčních paušálních
plateb s DPH

Doplňte Kč

Název
Kód číselníku NIPEZ

Služby bezpečnosti sítě - práce nad rámec měsíční platby

Popis

72253200-5 - Systémová podpora
Práce nad rámec služeb sjednaných v paušální platbě

Množství

6 hodin za 12 měsíců

Cena za 1hodinu bez
DPH

Doplňte Kč

Cena za 6 hodin bez
DPH

Doplňte Kč

Cena za 6 hodin s DPH

Doplňte Kč
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Příloha Č. 2 k č.j. 04452-212018-ERU

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Poskytování služeb bezpečnosti sítě"
zadávanou Českou republikou - Energetickým regulačním úřadem
podle § 27 a § 31 zák. Č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Název účastníka:
Sídlo účastníka:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce (dle údajů z obchodního/živnostenského rejstříku, nebo na základě plné moci):
Zástupce odpovědný za jednání účastníka pro zakázku:
Jméno:
.'
'
.
E-mail, telefon:
,
','" ..'
.
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Prohlášení účastníka:
1. Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni dodat ve
specifikaci a podle podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky.
2. Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normami platnými pro Českou republiku.
3. Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán
povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).
Celková nabídková cena za předmět plnění v Kč:
bez DPH
xx :xXx_,Xx

Cena za jednu měsíční paušální platbu
Cena za jednu hod. práce nad rámec měsíční platby xxxx.xx

v

DPH xx %

včetně DPH

XXXX,xx
xXX,xx

XXXXX,xx
XXXX,xx

dne .•....
Jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

číslo účtu: ČNB 2421001/07lO
IČ: 70894451

dislokované pracoviště Praha
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
tel.: 255 715 555

dislokované pracoviště Ostrava
Provozní 1, 722 00 Ostrava
tel.: 595 590888

Příloha č. 3 k čj. 04469-2/2018-ERU
Evid.č. smlouvy objednatele:
Evid.č. smlouvy poskytovatele:

Smlouva o poskytování služeb
Níže uvedené strany

xxxxxxxx
se sídlem:
IČ:
jednající:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku,
(dále jen "poskytovatel")

........................................ ,

.

a

Česká republika - Energetický regulační úřad
se sídlem:
Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava
IČ:
70894451
jednající:
Ing Vladimír Kabelka, MBA ředitel sekce provozní
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
2421001/0710
kontaktní osoba:
Ing. Richard Tesař -ředitel odboru leT
e-mail:
richard.tesar@eru.cz
telefon:
564578697
(dále jen "objednatel")
(společně též jako "smluvní strany")
uzavírají níže uvedeného dne dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen "občanský zákoník"), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen "smlouva").
Článek I.
Účel
Účelem této smlouvy je poskytování služeb bezpečnosti sítě poskytovatelem objednateli.
Článek II.
Předmět smlouvy
1.
Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout služby bezpečnosti sítě
ERÚ, které jsou specifikovány v příloze č.1 této smlouvy.
2
Objednatel se zavazuje hradit poskytovateli za poskytnuté služby cenu dle čl. IV
smlouvy.
Článek III.
Místo plnění

1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat sjednané služby v těchto místech objednatele:
sídlo úřadu:
Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava,
dislokovaná pracoviště:
Tolstého 1914/15,58601 Jihlava,
Partyzánská 1/7, 17000 Praha 7,
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice,
Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava,
Článek IV.

Cena
1 Objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit odměnu za řádně poskytnutou činnost
(službu) dle čl. článku II. smlouvy takto:

a) měsíční paušální platby v rozsahu 20 hodin měsíčně
cena bez DPH
sazba DPH
výše DPH
cena celkem včetně DPH (po zaokrouhlení)
(cena celkem vč. DPH slovy:

...........................

Kč

...........................

%

...........................
...........................

Kč
Kč

~

b) jednorázové platby za práce odvedené na d rámec sjednaných činností dle čl.ll smlouvy
cena bez DPH za 1 hodinu
sazba DPH
výše DPH
cena celkem za 1 hodinu včetně DPH (po zaokrouhlení)
(cena celkem vč. DPH slovy:

Kč
%
Kč
Kč

~

2 Cena podle čl. 1 je konečná a může být upravena pouze v případě zákonné úpravy sazby
DPH.
Článek V.
Platební a obchodní podmínky
1. Poskytovatel vystaví a doručí daňový doklad (fakturu) do desátého dne mesice
následujícího po měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty. Faktury je možné zasílat
elektronicky ve formátu PDF.
2. Faktura musí být vystavena v souladu s pravidly a obsahovými náležitostmi podle § 28 a
29 zákona
23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a obsahovat odkaz na číslo smlouvy.
č.

3. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení objednateli.
4. Úhrady a výplaty dle bodů 1 a~ 3 čl. V této smlouvy je objednatel povinen platit na
bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dnem
úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované
náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh služeb než dohodnuté ve
smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího
2

doručení objednateli. Objednatel tak není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 21 dnů po
jeho obdržení, ačkoli po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
Článek VI.
Trvání smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu 36 měsíců.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouvu lze bez jakýchkoli sankcí ukončit písemnou
výpovědí doručenou druhé stráně. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena.
Článek VII.
Obchodní podmínky a smluvní sankce
1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny poskytovaných služeb, je poskytovatel
oprávněn požadovat a objednatel povinen v takovém případně zaplatit úrok z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mimo tyto úroky
z prodlení není poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli jiná plnění, a to ani náhradu
případně způsobené škody.
Článek VIII.
Mlčenlivost, nakládání s informacemi a ochrana osobních údajů
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se
druhé smluvní strany, této smlouvy, jejího plnění a veškerých souvisejících skutečností.
V případě, že poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti je povinen uhradit smluvní pokutu
ve výši 50.000 Kč za každé zjištěné jednotlivé porušení této povinnosti.
2. Poskytovatel i objednatel se zavazují nepředávat dokument dle bodu III. 3 smlouvy třetím
osobám, jimiž se rozumí veškeré osoby mimo organizační strukturu poskytovatele a
objednatele.
3. Poskytovatel se zavazuje:
při plnění závazků plynoucích ze Smlouvy dodržovat povinnosti stanovené na
základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů);
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými přijde do styku při plnění
Smlouvy, a to i po skončení smluvního vztahu mezi ním a Objednatelem;
zajistit, aby jeho zaměstnanci a další osoby realizující plnění dle Smlouvy byli
zavázáni povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je mlčenlivostí vázán
sám, a aby tato povinnost trvala i po skončení jejich zaměstnání či provádění prací;
ohlásit bez zbytečného odkladu Objednateli případná porušení zabezpečení osobních
údajů a spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů v nezbytném rozsahu;
zajistit, aby po skončení Smlouvy již neměl možnost dalšího přístupu k osobním
údajům, s nimiž se dostal do styku během plnění svých povinností ze Smlouvy;
uhradit Objednateli škodu, která vznikne porušením mlčenlivosti či povinností
stanovených právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
Článek IX.
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Závěrečná

ujednání

1. Tato smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající ze smlouvy se budou řídit a
vykládat v souladu s právem České republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou upraveny
touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Pokud některé ustanovení této smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné,
neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platná a účinná.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní
strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob
oprávněných k uzavření smlouvy.
3. Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny
pouze písemnou dohodou nazvanou Dodatek ke smlouvě, číslovaný vzestupnou řadou.
Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této
smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy České republiky.
5. Objednatel je povinným subjektem dle zákona
340/2015 Sb., o registru smluv.
Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti
uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je
Ministerstvo vnitra).
č.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. O dni účinnosti smlouvy je objednatel
povinen poskytovatele písemně uvědomit.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a
jeden výtisk obdrží poskytovatel. Oba výtisky mají platnost originálu. Objednatel (případně
poskytovatel, pokud tomu tak je) po podpisu této smlouvy vyznačí na oba stejnopisy (v
záhlaví titulní strany) odkaz na evidenční číslo této smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1: Specifikace poskytovaných služeb

V Jihlavě dne

V

Za objednavatele:

Za poskytovatele:

dne

Ing. Vladimír Kabelka, MBA
ředitel sekce provozní
ČR - Energetický regulační úřad
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Příloha č.l

Specifikace poskytovaných
A. Kontrola definovaných

bezpečnostních

služeb

pravidel a souvisejících procesů a postupů:

A.l. Preventivní činnost:
A.l.l. kontrola bezpečnostních pravidel systémů bezpečnostní infrastruktury
A.l.2. kontrola stavu (aktualizací) firmwaru
A.l.3. sledování událostí, logů na systémech,
A.2. průběžný security audit logů, v případě potřeby i v jednotlivých zařízeních (použití
SIEM, korelace, agregace, vyhodnocování a uchovávání)
A.3. Reakce na události:
A.3.1. včasná detekce úspěšných i neúspěšných pokusů o narušení bezpečnosti,
A.3.2. analýza rizik,
A.3.3. vyhodnocení rizik,
A.3.4. úprava příslušné metodiky (poučení z incidentu) pro další následnou
pravidelnou
preventivní činnost
A.3.5. provedení případných konfiguračních zrněn na dotčených systémem
B. Účast na změnovém řízení, zejména doporučení

při změně pravidel a konfigurace:

B.l. Schvalování bezpečnostních pravidel, konfigurací a jejich zrněn.
B.2. Součinnost se subjektem zajišťujícím systémovou integraci, součinnost s auditory a
dalšími relevantními orgány dle potřeb Objednatele.
C. Kontrola

a návrhy řešení bezpečnostních

incidentů a postupů jak jim předcházet:

C.l. zpracování dokumentace - postupů pro zvládání vzniklých bezpečnostních incidentů,
jejich ohodnocení, popis možných dopadů, rizik a metodika postupu, jak je vyřešit
C.2. zvládání bezpečnostních incidentů:
C.2.l. hlášení bezpečnostních událostí, zejména:
C.2.l.l. ztráta služby, zařízení,
C.2.l.2. chybné fungování, přetížení systémů,
C.2.2., náprava bezpečnostního incidentu bude zahrnovat zejména:
C.2.2.l. analýzu a identifikaci příčiny incidentu,
C.2.2.2. plánování a implementaci opravných prostředků
C.2.2.3. hlášení kontaktním osobám
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