VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12
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-00395/2018

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. 12
(obdržena dne 24. 1. 2018)
Dotaz 1:
1. K prostředí RPIS
Před nasazením nové verze SW na předprodukční resp. produkční prostředí je požadována
aktualizace dokumentace a zdrojové kódy.
Může Dodavatel předpokládat, že otázka zdrojových kódů, také s ohledem na příslušná ustanovení
návrhu smlouvy, bude předmětem jednání?

Informace zadavatele
Zadavatel uvádí, že otázka zdrojových kódů bude předmětem jednání v rámci jednacího řízení
s uveřejněním.

Dotaz 2:
2. K poskytování výpočetního výkonu
Postaví Centrální zadavatel najisto, zda budou využívány CPU řady E5 v3 Haswell, které v době
uvedení do provozu budou generačně více než 5 let staré?
Jaký je maximální počet výpočetních bloků pro jeden virtuální stroj u jednotlivých plánů?

Informace zadavatele
Zadavatel uvádí, že v době uvedení RPIS do provozu budou i nadále užívány CPU řady E5 v3
Haswell.
Maximální počet výpočetních bloků pro jeden virtuální stroj u jednotlivých plánů je následující:
pro BLADE Windows se jedná o 32 stavebních bloků, pro BLADE Linux se jedná o 64 stavebních
bloků.

Dotaz 3:
3. K poskytování diskového prostoru
Jaký je reálný výkon jednotlivých úložišť při 4 kB blocích dat?
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Jaká je průměrná a jaká garantovaná maximální latence jednotlivých úložišť?

Informace zadavatele
Výkon jednotlivých úložišť je definován v příloze číslo 1 ZD v kapitole 1.6.4 “Poskytování diskového
prostoru“.
Průměrná a garantovaná maximální latence jednotlivých úložišť bude záviset na dodaném řešení.

Dotaz 4:
4. K autentizaci a autorizaci
Systém musí být připraven k napojení na externí systém pro správu identit a uživatelských
oprávnění (IDAM = Identity and Authorization Management System), který je jiný a samostatný
pro každou OSS a měl by podporovat otevřené datové rozhraní pro výměnu autorizačních dat.
Dodavatel žádá o poskytnutí technické specifikace datového rozhraní IDAM každé OSS.

Informace zadavatele
Řešení napojení na IDAM bude předmětem předimplementační analýzy. Technická specifikace
datového rozhraní bude poskytnuta dodavateli oproti podepsanému NDA.

Dotaz 5:
5. Ke klasifikaci chyb
Dodavatel svým zákazníkům vždy garantuje soulad s platnou legislativou v rozsahu, který je
systémem

pokryt.

Nové

verze

aplikací

nebo

jejich

update

vždy

zákazníkům

dodáváme

v dostatečnému předstihu. Pokud by přesto došlo k chybě v podobě operativně odhaleného
nesouladu některé funkce RPIS s platnou legislativou, zkušenosti s časovou dotací potřebnou
pro realizaci potřebné programové úpravy jsou takové, že v žádném případě není reálné
podobný problém vyřešit do 10 hodin. Předpokládáme, že primárním zájmem Zadavatele je
dosáhnout nápravy problému ze strany Dodavatele v době co nejkratší, a nikoliv využívat daný
požadavek k nepřiměřenému sankcionovaní dodavatele.
Zváží zadavatel změnu ZD v daném aspektu tak, aby doba pro nápravu problému byla prakticky
realizovatelná?

Informace zadavatele
Zadavatel trvá na požadavku, aby nabízený systém byl v souladu s aktuálně platnou legislativou a
z hlediska bezpečnosti naplňoval zejména požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o
kybernetické bezpečnosti, pro prvek významné infrastruktury, GDPR a eIDAS. Nesoulad některé
funkce RPIS s legislativními požadavky může vést k závažným důsledkům např. v podobě narušení
bezpečnosti, ochrany osobních údajů apod. Z těchto důvodů je zadavatelem nesoulad některé
funkce RPIS s legislativními požadavky považován za kritickou chybu. Zadavatel nicméně pro
úplnost uvádí, že klasifikace chyb může být zadavatelem případně upravena na základě výsledků
jednání v rámci jednacího řízení s uveřejněním.
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Dotaz 6:
6. K licencím MS Office
Čl. 5.1 ZD (Základní požadavky zadavatele) uvádí, že vše kromě HW a základního OS na
serverech je předmětem plnění Veřejné zakázky a má být součástí nabídkové ceny.
RPIS úzce spolupracuje s aplikacemi MS Office.
Mají uživatelé k dispozici licence MS Office? Pokud někteří uživatelé tuto licenci přidělenu
nemají, má být součástí nabídkové ceny uchazečů? Pokud ano, pro jaký počet takových uživatelů
má být licence v nabídce zahrnuta?

Informace zadavatele
Licence MS Office nebudou součástí nabídkové ceny.

Dotaz 7:
7. K podmínkám stanoveným Kolektivní dohodou
Minimálním technickým požadavkem č. PL-06 je: RPIS umožňuje sledování služebních, pracovních
a životních jubileí s možností navázání na podmínky stanovené Kolektivní dohodou a Kolektivní
smlouvou.
Vysvětlí Centrální zadavatel, co myslí navázáním na podmínky stanovené Kolektivní dohodou a
Kolektivní smlouvou?

Informace zadavatele
Vyhláška o FKSP stanoví pravidla pro výplatu darů k životním a pracovním výročím, určuje za
jakých podmínek, lze dar k výročí poskytnout.
Přesto, ale vyhláška umožňuje určité odchýlení, kdy např. při pracovním výročí lze započítat dobu
výkonu práce i u jiného zaměstnavatele. Případně nejsou stanovena žádná omezení např. pro výši
poskytnutého daru k výročím.
S ohledem na výše uvedené, je předmětnou formulací myšleno, že RPIS by měl být v této oblasti
variabilní a umožňovat nastavit další podmínky sledování. Jedná se o možnost sledovat a editovat
výše uvedená výročí s možností změny sledování podle aktuálního ujednání v Kolektivní dohodě a
smlouvě.

Dotaz 8:
8. K propojení do EPD
Minimálním

technickým

požadavkem

č.

PL-31

je:

RPIS

umožňuje

navrhovat

odměny

představenými s následným importem do mezd včetně elektronického podpisu a propojením do
EPD.
Vysvětlí Centrální zadavatel, co myslí pasáží „včetně elektronického podpisu a propojením do
EPD“, co se podepisuje a co to je „EPD“?
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Informace zadavatele
Elektronicky podepsaný by byl návrh na odměnu generovaný v pdf formátu. Na tento návrh je poté
potřeba přidělit identifikátor, který generuje právě EPD – tedy spisová služba. Jedná se tedy o
přenos identifikátoru.

Dotaz 9:
9. K podpoře Rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ a Živnostenského rejstříku
Minimálním technickým požadavkem č. PE-13 je: RPIS podporuje využití celostátně platných
číselníků a rejstříků (KZAM – klasifikace zaměstnání, PSČ, Rejstřík ekonomických subjektů ČSÚ,
Živnostenský rejstřík, apod.)
Vysvětlí Centrální zadavatel, co je myšleno podporou Rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ a
Živnostenský rejstřík v personálním systému?

Informace zadavatele
Jedná se o číselníky jako jsou např.: obory vzdělání, stupně vzdělání Katalog prací a správních
činností apod.
Propojením na živnostenský rejstřík a Rejstřík ekonomických subjektů ČSÚ je myšlena kontrola
zaměstnanců, zda nemají registrovanou jinou výdělečnou činnost.

Dotaz 10:
10. Ke komunikaci se spisovou službou dle eSSS
Minimálním technickým požadavkem č. PE-18 je: RPIS umožňuje vedení všech potřebných řízení
podle ZSS a zajištění komunikace s elektronickou spisovou službou, včetně správy vzájemných
vazeb základních identifikátorů (číslo jednací podle spisové služby, osobní číslo zaměstnance
(evidenční údaj přidělovaný služebním úřadem).
Dodavatel žádá o upřesnění, zda je vyžadována komunikace v souladu s národním standardem
pro eSSS dle VMVča57/2017-Oznámení MV, kterým se vyhlašuje národní standard pro eSSS?

Informace zadavatele
Ano, zadavatel požaduje, aby komunikace mezi RPIS a eSSS byla provozována na rozhraní, které
je v souladu s národním standardem pro eSSS zveřejněným ve VMVčá57/2017 - Oznámení MV,
kterým se vyhlašuje národní standard pro eSSS.

Lhůta pro podání nabídek:
Dodavatel v souvislosti se svou žádostí žádá o prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek
přiměřeným způsobem.
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Informace zadavatele
Rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek je obsaženo ve
vysvětlení zadávací dokumentace č. 9. Zadavatel s ohledem na obsah poskytnutých vysvětlení
nepovažuje za nutné prodloužit opětovně lhůtu pro podání předběžných nabídek.

V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

29. 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
Datum: 2018.01.29 16:08:00 +01'00'

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