VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 24
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: Ing. Vladimírem Dzurillou,
generálním ředitelem

Č. j. SPCSS-02982/2018

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. 24
(obdržena dne 14. 8. 2018)
Dotaz 1:
1. K požadavku PE-09 z přílohy zadávací dokumentace č.9
V příloze zadávací dokumentace č. 9, u požadavku PE-09, označeného jako minimální technický
parametr, Zadavatel požaduje funkcionalitu: RPIS umožňuje sledování všech personálních změn v
čase.
Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 pro Zadavatel k tomuto uvedl orientační výčet
personálních změn.
Dodavatel žádá o bližší upřesnění významu personálních změn:
•

Odchod zaměstnance – konec všech PPV – docházka vedoucího Dochved

•

Změna organizačního útvaru zaměstnance – Dochved

•

Změna pracovní funkce – Dochved

Informace zadavatele
Zadavatel upřesňuje, že informace o těchto personálních změnách jsou určeny především pro
administrátory RPIS na straně OSS a indikují tyto změny pro zaměstnance, který zároveň plní roli
docházkového vedoucího na příslušném útvaru. Podle této události je kontrolováno a případně
opraveno oprávnění přístup na jednotlivé útvary pro konkrétní zaměstnance.

Dotaz 2:
2. K požadavku PE-09 z přílohy zadávací dokumentace č.9
Dodavatel současně žádá o vysvětlení, proč výčet personálních změn obsahuje údaj „Změna stavu
(sňatek, rozvod, ovdovění…)“. Evidence takového údaje je v rozporu s ustanovením § 316
odstavce 4 ZP. Toto ustanovení uvádí informace, které nesmí zaměstnavatel vyžadovat (např.
údaje o rodinných poměrech, původu, sexuální orientaci, příslušnosti k církvi nebo náboženské
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společnosti, o členství v odborové organizaci nebo v politických stranách nebo hnutích).
Zaměstnavatel tyto údaje nesmí od zaměstnance vyžadovat, protože bezprostředně nesouvisejí s
výkonem práce a s pracovněprávním vztahem. Pro evidenci rodinného stavu v RPIS není žádný
zákonný důvod.

Informace zadavatele
Zadavatel má za to, že zaměstnavatel nesmí vyžadovat údaje pod písmeny c), d), e), f) a g) § 316
odst. 4 ZP.

Informace týkající se těhotenství, rodinných a majetkových poměrů a trestněprávní

bezúhonnosti může zaměstnavatel vyžadovat pouze tehdy, pokud mu to ukládá zákoník práce či
zvláštní předpis nebo je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být
vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený. Je na zaměstnavateli, zda shledá zákonný důvod
pro naplnění takové položky, kterou však musí mít k dispozici. Z výše uvedeného důvodu by RPIS
tyto položky obsahovat měl, byť v mnoha případech zůstanou nenaplněné.

Dotaz 3:
3. Ke lhůtě na podání předběžných nabídek a vypracování prototypu
Zadavatel po Dodavateli žádá, aby současně se zpracováním druhé předběžné nabídky vypracoval
(upravil) funkční prototyp RPIS. Prototyp má být Zadavateli zpřístupněn ke vzdálenému testování
a současně má být v příloze předběžné nabídky dodán jeho obraz, přičemž vzájemná kontrola
těchto bude prováděna pomocí klíče HASH.
S ohledem na:
a) skutečnost, že po odevzdání předběžné nabídky Dodavatel dále nemůže na prototypu
pracovat,
b) nejasnosti v požadované funkcionalitě, z nichž některé se vyjasňují teprve v průběhu
lhůty pro podání předběžných nabídek,
c) probíhající období dovolených,
žádá Dodavatel o prodloužení lhůty na podání předběžných nabídek o dalších 14 kalendářních dnů.

Informace zadavatele
V návaznosti na tuto žádost dodavatele a změnu způsobu podání upravené předběžné nabídky
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to do 3. 9. 2018, do 10:00 hod.

Dotaz 4:
4. K požadavku na přiložení obrazu (image) funkčního prototypu do předběžné nabídky
Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 ze dne 13. 8. 2018 Zadavatel upřesnil, že image
Prototypu instalovaného v prostředí dodavatele a identifikační hash code pro tuto instalaci, je
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nutné vkládat současně s předběžnou nabídkou do prostředí E-ZAK, případně v odůvodněných
případech předat tento image na fyzickém nosiči Zadavateli.
V předchozím kole (předběžná nabídka č.1) předložil Dodavatel Zadavateli image Prototypu
formou odkazu a přihlašovacích údajů k souboru, uloženém na FTP serveru, přičemž tato forma
nebyla rozporována. Je i tato forma předložení image prototypu nadále možná?

Informace zadavatele
Image Prototypu instalovaného v prostředí dodavatele a identifikační hash code pro tuto instalaci je
nutné předložit na datovém nosiči současně s upravenou předběžnou nabídkou tak, jak je uvedeno
v informaci zadavatele z vlastního podnětu v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
Předložení image Prototypu formou odkazu a přihlašovacích údajů k souboru, uloženém na FTP
serveru, nebude Zadavatelem akceptováno.

Informace zadavatele z vlastního podnětu
Vzhledem k tomu, že dle provozovatele elektronického nástroje E-ZAK není možné v tomto
zadávacím řízení veřejné zakázky podat upravené předběžné nabídky elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, mění zadavatel způsob podání upravených předběžných nabídek
následovně:
Upravené předběžné nabídky lze podat pouze v listinné podobě, a to v uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“.
Účastník zadávacího řízení předloží upravenou předběžnou nabídku (v listinné verzi) v originále
a v kopii (nepovinně) také v elektronické podobě na technickém nosiči dat, a to ve formátu, který
bude umožňovat vyhledávání v textu upravené předběžné nabídky (*.doc, *.rtf, *.xls apod.).
Všechny listy v rámci upravené předběžné nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak,
aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z upravené předběžné nabídky. Všechny
výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
Image Prototypu instalovaného v prostředí dodavatele a identifikační hash code pro tuto instalaci
účastník zadávacího řízení v rámci listinného podání upravené předběžné nabídky předloží
v elektronické podobě na datovém nosiči. Datový nosič musí být Zadavateli doručen jako součást
upravené předběžné nabídky v uzavřené obálce tak, jak je popsáno výše.
Upravenou předběžnou nabídku lze podat:
-

osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 16.00 hod. (nejpozději však
do ukončení lhůty pro podání předběžných nabídek) do sídla zadavatele, Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 15/14, 130 00 Praha 3, kontaktní osoba JUDr.
Klára Trnková;

-

zaslat na adresu sídla zadavatele, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.,
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 v termínu, aby byla doručena nejpozději do konce
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lhůty pro podání předběžných nabídek.

Prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to následovně:
Upravené předběžné nabídky lze podat nejpozději do 3. 9. 2018, do 10:00 hodin.

V Praze

Ing. Vladimír
Dzurilla

dne

17. 8. 2018

Digitally signed by Ing.
Vladimír Dzurilla
Date: 2018.08.17 18:07:35
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Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel
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