VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13
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-00440/2018

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. 13
(obdržena dne 29. 1. 2018)
V požadavcích na zpracování nabídkové ceny, stanovených v čl. 5 zadávacích podmínek Veřejné
zakázky, se mimo jiné uvádí:
„Nabídková cena doplněná dodavatelem do jednotlivých buněk Tabulky představuje maximální výši
úhrady za plnění dle Smlouvy a je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ za dílčí plnění. V této
ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky, tj.
veškeré náklady související.“,
a dále:
„Dodavatel jako přílohu specifikace nabídkové ceny dle přílohy 4 ZD doloží podrobnou kalkulaci
ceny za pořízení softwarové licence a její maintenance, a to samostatně pro každý jednotlivý
softwarový produkt. V podrobné kalkulaci nabídkové ceny uvede dodavatel vždy název konkrétního
softwarového produktu, cenu jeho pořízení a cenu maintenance tohoto produktu v Kč bez DPH za
kalendářní rok.“
V odst. 3.7 návrhu smlouvy na plnění Veřejné zakázky se pak uvádí:
„Strany se dohodly, že v případě, kdy Objednatel bude schopen na základě uzavřených smluv
pořídit softwarové licence a/nebo jejich maintenance, které jsou součástí plnění Zhotovitele, za
cenu nižší než Zhotovitel, budou tyto softwarové licence a/nebo jejich maintenance pořízeny
Objednatelem a cena za plnění bude snížena o cenu takovýchto softwarových licencí a/nebo jejich
maintenance.“
V této souvislosti uvádíme, že dle naší podrobné znalosti se na straně budoucích uživatelů
předmětu plnění Veřejné zakázky, konkrétně v majetku Ministerstva financí, nachází velké
množství nevyužitých licencí k softwarovým produktům, které hodláme učinit součástí námi
nabízeného plnění.
S ohledem na pravidla nakládání s nepotřebným majetkem státu, upravená legislativně v zákoně č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, lze v případě získání Veřejné zakázky naší společností usuzovat, že

2/4

Zadávací dokumentace
Dodávka Personálního informačního
systému pro resort Ministerstva financí
České republiky

VZ_2017_0032

nevyužívané licence k softwarovým produktům bude moci od jejich držitelů z řad organizačních
složek státu Zadavatel získat levněji (případně dokonce bezúplatně) oproti jejich pořízení od nás
coby dodavatele plnění Veřejné zakázky. Ve vztahu k těmto licencím tak bude možné postupovat
podle odst. 3.7 návrhu smlouvy. Postup dle tohoto ujednání bude mít mimo jiné za následek, že
dodávka licencí, jimiž příslušné organizační složky (budoucí uživatelé RPIS) již disponují a
nevyužívají je, nebude součástí námi poskytovaného plnění, přičemž cena plnění by měla být o
cenu těchto licencí snížena přesně tak, jak uvádí odst. 3.7 návrhu smlouvy.

Dotaz 1:
Interpretuje dodavatel požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny, konkrétně pravidlo, že
v ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu, správně tak, že pokud
nevyužívané licence v majetku státu budou použity k realizaci Veřejné zakázky a současně
nebudou v souladu s odst. 3.7 návrhu smlouvy pořízeny od Objednatele ve smyslu smlouvy, není
třeba cenu těchto licencí činit součástí nabídkové ceny ve smyslu článku 5 zadávací dokumentace
Veřejné zakázky?

Informace zadavatele
Nikoli, dodavatel neinterpretuje požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny správně.
Součástí celkové nabídkové ceny musí být skutečně veškeré náklady spojené s realizací předmětu
veřejné zakázky včetně veškerých pro realizaci plnění nezbytných licencí. Nelze jakkoli předjímat
ani dopředu počítat s možností zajištění dílčích licencí ze strany zadavatele.

Dotaz 2:
V případě, že je interpretace zadávacích podmínek ve smyslu dotazu č. 1 chybná, jakým způsobem
zadavatel umožní zohlednit při zpracování nabídkové ceny cenu nevyužívaných licencí k
softwarovým produktům, jichž bude možné v souladu s odst. 3.7 návrhu smlouvy využít při
realizaci Veřejné zakázky? Upozorňujeme v této souvislosti, že smyslem nabídkové ceny je
vyčíslení nákladů, které zadavatel v souvislosti s plněním veřejné zakázky skutečně zaplatí
dodavateli.

Informace zadavatele
Cenu nevyužívaných licencí k softwarovým produktům nelze při zpracování nabídkové ceny jakkoli
zohledňovat či využívat. Jak již bylo uvedeno výše v rámci odpovědi na dotaz č. 1, nelze jakkoli
předjímat a dopředu počítat s možností zajištění dílčích licencí ze strany zadavatele. Cena musí být
stanovena za plnění jako celek se zohledněním veškerých nákladů nezbytných pro realizaci
předmětu veřejné zakázky a musí být kalkulována pro situaci, kdy zadavatel nezajistí ani jednu
licenci. Smyslem stanovení celkové nabídkové ceny je primárně získání srovnatelných nabídek
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jednotlivých účastníků zadávacího řízení a možnost jejich vzájemného porovnání za rovných a
nediskriminačních podmínek.

V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

1. 2. 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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