VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 08
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-00292/2018

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. 8
(obdržena dne 18. 1. 2018)
Dotaz 1:
Jak vyhodnotí Zadavatel situaci, když nabízené řešení nepokryje standardní funkcionalitou (out-ofthe-box řešením) některý z požadavků označených jako Minimální, ale tento požadavek dodavatel
splní

v

rámci

implementačního

projektu

vývojem

požadované

funkcionality

resp.

jejím

parametrickým nastavením?
(reference v ZD: SPCSS_PIS_ZD_P09_Tabulka pro hodnoceni uplnosti RPIS_FINAL)

Informace zadavatele
Zadavatel nebude provádět hodnocení předběžných nabídek. Předmětem hodnocení budou
výhradně finální nabídky podané účastníky zadávacího řízení na základě výzvy k podání nabídek dle
§ 61 odst. 11 ZZVZ.
V zadávací dokumentaci zadavatel v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 ZZVZ označil, které
požadavky na plnění veřejné zakázky představují minimální technické podmínky, které musí
nabídka splňovat.
V rámci subkritéria B3. – Standardizovanost nabízeného řešení, bude hodnocen rozsah již
existujících (implementovaných, standardních) funkcionalit a modulů řešení. V příloze č. 2 Funkční
požadavky je u každého požadavku (požadované funkcionality příslušného modulu) označeno, zda
se jedná o požadavek s technickými parametry minimálními či povinnými.
Standardizovanost nabízeného řešení (existující funkcionality) bude hodnotící komisí hodnocena na
základě dodavatelem řádně a úplně vyplněné a v nabídce předložené Tabulky pro hodnocení
úplnosti RPIS (příloha č. 9 zadávací dokumentace) a s praktickým ověřením jednotlivých
funkcionalit na základě Prototypu dodavatele, které bude pro tyto účely hodnotící komisi
zpřístupněno na základě vzdáleného přístupu do prostředí dodavatele. Každý minimální technický
parametr nabízený dodavatelem musí být splněn a musí být v rámci Prototypu prokazatelně
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doložený a ověřitelný. V případě, kdy dodavatel v rámci Tabulky pro hodnocení úplnosti RPIS u
minimálního technického požadavku uvede NE (neboť nabízené řešení nepokrývá minimální
technický požadavek) nebo

hodnotící komise zjistí, že minimální parametr nabízený v rámci

standardizovaného řešení ve skutečnosti neexistuje, může zadavatel v souladu s ustanovením § 48
odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučit účastníka zadávacího řízení.
Pro úplnost zadavatel uvádí, že dle § 61 odst. 10 ZZVZ může v průběhu jednání změnit nebo
doplnit zadávací podmínky, zejména technické

podmínky, vyjma

minimálních technických

podmínek podle § 61 odst. 4 ZZVZ.

Dotaz 2:
K oblasti Manažerských přehledů – jakou formu má ve stávajících používaných řešeních tato
funkcionalita dnes? Je součástí HR systému nebo používáte externí systém na bázi datového
skladu? Stejným směrem se ubírá i naše uvažování – můžeme poskytnout nativní omezenou
funkcionalitu, kterou můžeme podrobit custom vývoji, nebo nabídnout komplexní, ale co do
pořizovacích nákladů možná nákladnější řešení nad Business Warehousem.
(reference v ZD: SPCSS_PIS_ZD_P09_Tabulka pro hodnoceni uplnosti RPIS_FINAL Karta 9 Oblast
Manažerské přehledy)

Informace zadavatele
Stávající řešení vychází z definovaných sestav a je součástí HR systému.

Dotaz 3:
K oblasti Datového rozhraní – jaká entita se zde myslí „daty“? Jde o data z kmenového záznamu
zaměstnance?
(reference v ZD: SPCSS_PIS_ZD_P09_Tabulka pro hodnoceni uplnosti RPIS_FINAL Karta 22 Oblast
Datového rozhraní)

Informace zadavatele
Ano, jde o data z kmenového záznamu zaměstnance.

Dotaz 4:
K oblasti Osobního spisu zaměstnance – jedná se zde o integraci na Spisovou službu nebo vlastní
archivaci a životní cyklus dokumentů v prostředí RPIS ? Pokud o vlastní správu dokumentů, prosím
blíže specifikovat jakými fázemi dokument během svého cyklu prochází, jakých nabývá podob,
verzí, jaký je požadavek na retenci a archivaci. Přímo to neplyne ani z nefunkčních požadavků.
Vyjasnění nám pomůže v uvažování, zda nabídnout dodatečný Document Management System.
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(reference v ZD: SPCSS_PIS_ZD_P09_Tabulka pro hodnoceni uplnosti RPIS_FINAL Karta 18 Oblast
Osobního spisu zam.)

Informace zadavatele
Jedná se o integraci RPIS na spisovou službu, a to v každé OSS zvlášť.

Dotaz 5:
Jedna z námi zvažovaných variant řešení RPIS je pro implementaci využít relativně nového a
progresivního produktu - řešení, které by přineslo nové funkcionality a poskytlo vyšší úroveň
uživatelské přívětivosti. Toto řešení je technicky založeno na instalaci distribuované mezi privátní a
public cloud. Public cloud se fyzicky nachází na území EU. Přenos dat mezi privátním a public
cloudem je realizován zabezpečeně a data nikdy neopustí privátní cloud v nezašifrované podobě a
na public cloudu se dešifrují pouze "in-use", tedy při zpracování, nikdy nejsou nešifrovaná uložena.
Public cloud také splňuje EU požadavky na ochranu dat a GDPR. Bylo by takové řešení pro
zadavatele přijatelnou variantou nebo bude zadavatel striktně trvat na požadavku, aby celé řešení
bylo provozováno v privátním cloudu SPCSS?
(reference v ZD: Příloha 1 ZD Nefunkční požadavky str. 2 kap. 1. Architektura a technologie;
Příloha 1 ZD Nefunkční požadavky str. 7 kap. 1.6.3 Poskytování výpočetního výkonu)

Informace zadavatele
Zadavatel striktně trvá na požadavku, aby celé řešení bylo provozováno v SPCSS.

V Praze

Ing. Vladimír
Dzurilla

dne

23. 1. 2018

Digitally signed by Ing.
Vladimír Dzurilla
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Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel
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