VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 02
dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)
Název veřejné zakázky:

DODÁVKA PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
PRO RESORT MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
Zadavatel:

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

VZ_2017_0032

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
ředitelem úseku právních služeb,
1. zástupcem generálního ředitele

Č. j. SPCSS-02540/2017

Druh veřejné zakázky:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení
§ 60 ZZVZ
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Zadávací dokumentace
Dodávka Personálního informačního
systému pro resort Ministerstva financí
České republiky

VZ_2017_0032

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO:
03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu
žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost
zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle
§ 98 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace“).
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu
zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
(obdržena dne 30. 8. 2017)

Číslo
dotazu

1.

Dotaz k vysvětlení

Dotčené
ustanovení
zadávací
dokumentace
/Smlouvy

V čl. 1.2 je uvedeno, že nejdříve je třeba podat žádost o účast ve

čl. 1.2 zadávací

výběrovém řízení, ale v textu se nám, bohužel, nikde nepodařilo najít

dokumentace

termín podání této žádosti a podmínky s tím související.
Mohli byste, prosím, tuto informaci upřesnit?

Informace zadavatele
Podmínky pro podání žádosti o účast včetně lhůty pro podávání žádosti o účast jsou obsaženy v
samostatné části zadávací dokumentace nazvané „Zadávací dokumentace pro první fázi zadávacího
řízení (kvalifikační dokumentace)“, která byla rovněž uveřejněna na profilu zadavatele, a to
zejména v kapitole 6 tohoto dokumentu, která je věnována náležitostem žádosti o účast včetně
podmínek a lhůty pro podání žádosti o účast. Podmínky pro podávání žádostí o účast včetně lhůty
jsou pak obsaženy rovněž ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněném formuláři Oznámení o
zahájení zadávacího řízení a v uveřejněných formulářích Oprav. Ve vztahu ke lhůtě pro podání
žádostí o účast pak zadavatel upozorňuje na skutečnost, že lhůta pro podání žádosti o účast byla
prodloužena v souvislosti s písemným vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22. 8. 2017.
V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

31. 8. 2017

Digitálně podepsal Mgr. Jakub Richter
DN: c=CZ, cn=Mgr. Jakub Richter, o=Státní
pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., ou=Úsek
právních služeb, title=Ředitel úseku,
givenName=Jakub, sn=Richter, serialNumber=ICA 10372950
Datum: 2017.08.31 12:32:46 +02'00'

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter, ředitel úseku právních služeb
1. zástupce generálního ředitele
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