VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 04
dle ustanovení § 98 a 99 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: Ing. Vladimírem Dzurillou,
generálním ředitelem

Č. j. SPCSS-00270/2018

Druh veřejné zakázky:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení
§ 60 ZZVZ
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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, resp. změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení
zadávací dokumentace“).
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu
zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
(obdržena dne 17. 1. 2018)
Dotaz 1:
13.1 Zadávací lhůta
Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 300 dnů od
skončení lhůty pro podání nabídek.
Dotaz:
Znamená toto ustanovení, do skončení lhůty pro předložení nabídek (nikoliv předběžných nabídek),
lze ze zadávacího řízení kdykoliv odstoupit a to bej jakýchkoliv sankcí?

Informace zadavatele
Zadavatel k tomuto dotazu v první řadě uvádí, že institut písemného vysvětlení zadávací
dokumentace dle § 98 ZZVZ slouží k vysvětlení či odstranění nejasností a dalších
nesrovnalostí v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Účelem písemného vysvětlení
zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ tak není výklad samotného ZZVZ, ke kterému
zadavatel není ani kompetentní. Uvedený dotaz není žádostí o písemné vysvětlení
zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ a zadavatel jej proto není povinen
vypořádat postupem dle § 98 ZZVZ. Pouze pro úplnost zadavatel uvádí, že závaznou
nabídkou je až nabídka finální. Účastník není dle ZZVZ povinen podat žádost o účast,
předběžnou nabídku ani finální nabídku.

Dotaz 2:
13.3 Forma poskytnutí jistoty
Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve
lhůtě pro podání nabídek.
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Dotaz:
Znamená toto ustanovení, že se jistina nijak netýká předkládání předběžných nabídek?

Informace zadavatele
Ano, jistota se skládá až ve lhůtě pro podání finálních nabídek.

Doplňující dotaz
Jaký zadavatel očekává nejdřívější termín pro podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem. Jinak
řečeno, jaké minimální trvání očekává od ukončení lhůty pro podání předběžných nabídek do
ukončení vyhodnocení nabídek (nikoliv předběžných nabídek). Tj. jak celkově a minimálně dlouho
bude trvat, osobní jednání s dodavateli, vyhodnocení předběžných nabídek, předkládání nabídek a
vyhodnocení nabídek.

Informace zadavatele
Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v průběhu měsíce
června 2018. Délku řízení mezi koncem lhůty pro podání předběžných nabídek a
ukončením posouzení a hodnocení nabídek na základě finálních nabídek zadavatel
předpokládá v délce cca 3 měsíců.

V Praze

Ing. Vladimír
Dzurilla

dne

19. 1. 2018
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