VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10
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: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Č. j. SPCSS-00356/2018

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. 10
(obdržena dne 23. 1. 2018)
Dotaz 1:
Dodavateli není zcela jasné, co přesně vyžaduje Zadavatel v rámci popisu implementace procesů,
který má být součástí dokumentu „Technický návrh řešení“ (Příloha č. 10 ZD, bod 2.1). Může
Zadavatel blíže specifikovat, co se rozumí pod pojmem „popis implementace procesů“?

Informace zadavatele
"Popis implementace procesů" v dokumentu "Technický návrh řešení" má obsahovat namapování
jednotlivých modulů dodávaného řešení na funkční požadavky RPIS a to tak, aby bylo patrné,
kterým modulem je daný funkční požadavek naplněn.

Dotaz 2:
Zadavatel požaduje po Dodavateli předložení Prototypu za účelem hodnocení nabízeného řešení
(Příloha č. 6 ZD). Na jakou dobu musí Dodavatel počítat s alokací infrastruktury pro provoz
předloženého Prototypu?

Informace zadavatele
Přesnou dobu provozu předloženého Prototypu není možné z objektivních důvodu stanovit. Doba
provozu předloženého Prototypu bude záviset na počtu předložených předběžných nabídek, délce
jednaní s účastníky zadávacího řízení v rámci jednacího řízení s uveřejněním a dále na počtu
předložených finálních nabídek. Dle předběžného harmonogramu Zadavatel doporučuje počítat
s alokací infrastruktury minimálně do konce června 2018.
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Dotaz 3:
Zadavatel požaduje po Dodavateli předložení Prototypu za účelem hodnocení nabízeného řešení
(Příloha č. 6 ZD). Na jakou dobu musí Dodavatel počítat s alokací SW licencí pro provoz
předloženého Prototypu?

Informace zadavatele
Přesnou dobu provozu předloženého Prototypu není možné z objektivních důvodu stanovit. Doba
provozu předloženého Prototypu bude záviset na počtu předložených předběžných nabídek, délce
jednaní s účastníky zadávacího řízení v rámci jednacího řízení s uveřejněním a dále na počtu
předložených finálních nabídek. Dle předběžného harmonogramu Zadavatel doporučuje počítat s
alokací SW licencí minimálně do konce června 2018.

Dotaz 4:
Zadavatel požaduje po Dodavateli zpřístupnění Prototypu prostřednictvím vzdáleného přístupu do
prostředí Dodavatele. Vyžaduje Zadavatel striktně použití lehkého klienta nebo je rovněž možný
přístup prostřednictvím terminálového serveru?

Informace zadavatele
Pro hodnocení prototypu lze použít i přístup prostřednictvím terminálového serveru.

V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

26. 1. 2018

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