VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 15
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. Jakub Richter,
1. zástupce generálního ředitele

Č. j. SPCSS- 00517/2018

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. 15
(obdržena dne 1. 2. 2018)
Dotaz 1:
V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 byl zadavatelem zodpovězen dotaz č. 6 k požadavku
PE-03. Tato odpověď sjednotila rozdílná znění požadavku PE-03 v přílohách 2 a 9 zadávací
dokumentace, tzn. rozšířila znění tohoto požadavku v příloze 9 ZD (převzetím formulace z přílohy 2
ZD) na toto znění: „RPIS umožňuje souběžné zpracování více pracovně-právních poměrů pod
jedním osobním číslem zaměstnance." Filozofie námi nabízeného systému SAP je odlišná. Osobní
číslo zaměstnance je v systému vždy přiřazeno konkrétnímu pracovně-právnímu poměru. Nejedná
se však o nedostatek systému, ale o koncept, jakým je produkt navržen. Požadavek zadavatele,
aby

pod

jedním

číslem

bylo

možné

sledovat

všechny

pracovně-právní

vztahy

jednoho

zaměstnance, jsme schopni pokrýt použitím jiného atributu - „Globální ID zaměstnance“, který lze
přiřadit jedné osobě, která může mít jeden nebo více pracovně-právních vztahů (=osobních čísel).
"Globální ID" je pak viditelné v obrazovce pro údržbu dat zaměstnance a vedle tohoto "Globálního
ID" je rozbalovací pole se seznamem osobních čísel zaměstnance. Informace, které jsou relevantní
k osobě (tzn. nejsou specifické pro pracovně právní vztah), může uživatel udržovat u libovolného
osobního čísla osoby a k ostatním osobním číslům též osoby se replikují automaticky. Bude tímto
řešením naplněn funkční požadavek zadavatele?
(reference v ZD: Funkční požadavky, oblast Personalistika)

Informace zadavatele
Funkční požadavek zadavatele bude naplněn za předpokladu, že atribut „Globální ID zaměstnance“
je plnohodnotným klíčem, který lze použít v rámci vypořádání finančních závazků vůči zaměstnanci
a příslušným orgánům (např. výpočet vyměřovacích základů pro zákonné odvody). Dále je třeba,
aby hodnotu atributu „Globální ID zaměstnance“ bylo možné určit přímo uživatelem, tj. atribut
„Globální ID zaměstnance“ bude naplněn stávajícími osobními čísly zaměstnanců a čísla
pracovně-právních / služebně-právních vztahů budou převedena do atributu „osobní číslo“.
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Dotaz 2:
V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 byl zadavatelem zodpovězen dotaz č. 17 k mazání
záznamů. Z odpovědi zadavatele nám však není jasné co přesně je zde míněno „záznamem“. Může
zadavatel upřesnit, zda „záznamem“ míní personální data zaměstnance se všemi jeho atributy?
(reference v ZD: Příloha 1 ZD - Nefunkční požadavky, kapitola 7 Auditovatelnost a nepopiratelnost)

Informace zadavatele
Záznamem se rozumí veškerá personální data zaměstnance se všemi jeho atributy.

Dotaz 3:
V příloze 1 ZD Nefunkční požadavky, v kapitole 1.6.3 je uvedeno "V oblasti operačních systémů
jsou podporovány operační systémy MS Windows Datacenter 2012 a novější a Linux CentOS (Red
Hat Enterpise Linux) verze 7.0 a novější (tedy verze Linux kernelu 3.10 a vyšší), SUSE Linux
Enterprise Server 12 SP2 a novější. SW licence OS jsou součástí služby SPCSS." Může Zadavatel
prosím ověřit správnost názvu operačního systému "Linux CentOS (Red Hat Enterpise Linux) verze
7.0"? Podle našich informací CentOS není stejný operační systém jako RHEL.
(reference v ZD: Příloha 1 ZD - Nefunkční požadavky, kapitola 1.6.3. Poskytování výpočetního
výkonu)

Informace zadavatele
Po ověření správnosti názvu operačního systému zadavatel uvádí, že podporuje komerční linuxové
distribuce RedHat Enterprise Linux a SUSE Linux Enterprise Server, případně free distribuci Centos
od verze 7.0.

V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

6. 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
Datum: 2018.02.06 15:21:22 +01'00'

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