VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 19
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-00944/2018

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. 19
(obdržena dne 8. 3. 2018)
Dotaz 1:
1. K požadavkům na scénáře
V jednotlivých scénářích se vyskytují určité nepřesnosti. Provede Centrální zadavatel ještě úpravu
těchto zadání nebo má Dodavatel upravit skutečnosti pro zadání scénářů tak, aby bylo možno
předvést skutečnost vyplývající z popisu? Např. předpokládat skutečnosti neuvedené v zadání,
případně předvést požadovanou funkčnost na jiném osobním čísle.

Informace zadavatele
Z dotazu Dodavatele není zřejmé, jaké konkrétní nepřesnosti se v jednotlivých scénářích dle jeho
názoru vyskytují. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel nemůže upravit skutečnosti pro zadání
scénářů.

Dotaz 2:
2. K pořadí scénářů
Je třeba dodržet pořadí scénářů, tak jak jsou postupně uvedeny v zadávací dokumentaci? Je
možné sloučit předvedení některých scénářů, tak jak to vyplývá z logiky zadávání personálních
údajů zaměstnance?
Například:
Je možné zadat skutečnosti uvedené ve scénáři č. 4 již společně se zadáváním personálních údajů
dle scénáře č.1?
Je možné provést scénáře s předvedením uzávěrkových sestav až na konci, po provedení všech
scénářů se zadáváním změn?
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Informace zadavatele
U scénářů bude dodrženo pořadí, tak jak je postupně uvedeno v zadávací dokumentaci. Sloučení
předvedení jednotlivých scénářů není možné. Jednotlivé scénáře budou provedeny samostatně.

Dotaz 3:
3. K dřívějším vysvětlením zadávací dokumentace
Přiložená kopie dokumentu nekoresponduje se zadáním, v zadání je požadováno zadání přiznání
invalidity, ale v dokumentu není Rozhodnutí o přiznání důchodu, ale pouze potvrzení o výplatě
invalidního důchodu, a to potvrzené k datu 2.12.17.
Za jakým účelem má být v datech evidována skutečnost, že zaměstnanec k 2.12.2017 pobírá
invalidní důchod? Pro daňové účely, evidenci pojištěnce státu u příslušné ZP i povinný podíl
legislativa ukládá zaměstnanci povinnost předložit rozhodnutí o přiznání důchodu.

Informace zadavatele
V daném zadání se jedná o to, že zaměstnanec se stane v průběhu trvání pracovního či služebního
poměru invalidním. Jde o zadání jeho invalidity a dalších skutečností, které ovlivňují jeho výplatu
tzn. i nárok na odpočet z důvodu invalidity.
V daném případě nejsou řešeny nutné doklady, které má zaměstnanec předložit, ale jde výhradně
o promítnutí invalidity do personálního informačního systému s vazbou na zmiňované povinnosti daň, snížení zdravotního pojištění jako pojištěnce státu a vazba na povinný podíl.

Dotaz 4:
4.

Ke

scénáři

měsíční

zpracování

výplat,

sestavy

s rozpadem

na

zaměstnance

v pracovním a služebním poměru
Jaký typ sestav má Centrální zadavatel na mysli?

Informace zadavatele
y Jedná se hlavně o základní sestavy potřebné pro účetnictví, tzn. zaúčtování výplat, (náklady za
zaměstnance a organizaci ….) s rozpadem na služební a pracovní poměr, protože je nutné sledovat
tyto dva právní vztahy k zaměstnavateli odděleně.

Dotaz 5:
5. K tabulce pro hodnocení RPIS
Příloha č. 9 zadávací dokumentace, list Oblast jiná výdělečná činnost, obsahuje podmínku V4 – 05 –
RPIS umožňuje automatické zpracování hromadné korespondence účastníků řízení.
Jaké řízení má v tomto případě zadavatel na mysli?
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Informace zadavatele
Jedná se o správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro podání nabídek:
Dodavatel v souvislosti se svou žádostí nežádá o prodloužení lhůty pro podání předběžných
nabídek.

V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

13. 3. 2018

Digitálně podepsal
Mgr. Jakub Richter
Datum: 2018.03.13
15:27:27 +01'00'

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