VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 20
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- 02290/2018

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. 20
(obdržena dne 18. 6. 2018)
Na jednání se SPCSS o předběžné nabídce ve věci VZ „Dodávka Personálního informačního
systému pro resort Ministerstva financí České republiky“ dne 3. 5. 2018 od 14:00 v sídle
zadavatele byly zadavatelem:

Dotaz 1:
1. vzneseny požadavky na písemné doručení následujících dotazů účastníka (viz
Protokol č. 1/4 z jednání o předběžné nabídce, agenda Integrační vazby na okolní
systémy, odrážky č. 3 a 4):
•

Bod.: Účastník požádal o informaci o způsobu propojení RPIS a spisové služby včetně
protokolu. Zadavatel požádal o zformulování dotazu písemně.
Dotaz: Účastník požaduje určit úroveň integrace se spisovou službou s ohledem na nutnost
archivace dokumentů vzniklých v oblasti HR obecně. Zda bude pro archivaci a případný
oběh dokumentů využito workflow a úložiště spisové služby, či bude nutno realizovat
v RPIS a návazných agendách.
Pro integraci RPIS a spisové služby je nutno popsat rozhraní používaných webových služeb
(preferovaných způsob integrace) pomocí protokolu WSDL či SOAP včetně uvedení
zvoleného komunikačního protokolu (HTTP(S), SMTP,…) a způsobu autentizace webové
služby. Pokud nebude zvolena integrace pomocí webových služeb, je nutno dodat úplnou
technickou specifikaci požadovaného propojení.
Informaci je vhodné mít rozdělenu po jednotlivých org. složkách včetně požadovaného
způsobu integrace.

•

Bod.: Účastník požádal o informaci, zda je požadavek na provádění plateb z ekonomického
systému nebo z RPIS. Zadavatel požádal o zaslání dotazu na MF písemně. GFŘ a FAU
provádí platby z ekonomického systému a do RPIS bude zapsána pouze informace o jejím
provedení. GŘC provádí platby prostřednictvím RPIS.
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Dotaz: V případě, že je použit model výplaty nejprve převod částek pro výplaty
z výdajového na depozitní účet a vyplácí se z ekonomického systému, je potřeba stanovit
rozhraní pro předání podkladů pro převod z výdajového na depozitní (rezervace IISSP,
vlastní převody prostředků, podklady pro zaúčtování) a dále pak rozhraní pro předání
vlastních výplat a odvodů z depozitního účtu na účty příjemců.
V případě, že se výplaty provádí z RPIS, je nutno stanovit rozhraní pro předání informací
o vlastních platbách a z ekonomického systému pak rozhraní pro předání informací
o rezervacích v IISS s vazbou na identifikaci koruny a dále pak způsob předání podkladů
pro zaúčtování či předání vlastních realizovaných účetních zápisů z RPIS do ekonomického
systému.
Rezervace v IISSP může zakládat i RPIS a do ekonomického systému předávat informace
o realizacích či výsledné agregované či neagregované zápisy.
Informace o očekávaném způsobu výplat je vhodné mít rozdělenu po jednotlivých org.
složkách.
2. přislíbeny odpovědi na následující dotazy Účastníka (viz Protokol č. 1/4 z jednání o
předběžné nabídce, agenda Integrační vazby na okolní systémy, odrážky č. 2 a 6):
o

Účastník požádal MF o doplnění informací o způsobu přímého propojení systémů
s budoucím RPIS, její strukturu a způsob vazby, zda RPIS zapisuje nebo čte. Dále účastník
žádá doplnit druh rozhraní propojovaných systémů.

o

U specifikace UZSVM účastník požaduje konkrétní vyjmenování systémů, pro které jsou
požadovány integrační vazby.

Informace zadavatele
Zadavatel v současné době připravuje úpravy zadávací dokumentace dle § 61 odst. 10 ZZVZ.
Odpovědi na dotazy dodavatele budou zahrnuty v upravené zadávací dokumentaci, která bude
poskytnuta v souladu se ZZVZ všem účastníkům zadávacího řízení.

V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

20. 6. 2018

Digitálně podepsal Mgr.
Jakub Richter
Datum: 2018.06.20
15:05:34 +02'00'

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakubem Richterem
1. zástupcem generálního ředitele
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