VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 25
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-03453/2018

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. 25
(obdržena dne 19. 9. 2018)
Dotaz 1:
Pro přesné stanovení ceny za docházkový systém, je potřeba vědět, kolik bude přístupových míst,
kde bude umístěn HW terminál pro docházkový systém. Můžete nám sdělit, kolik bude přístupových
míst, kde bude umístěn HW terminál pro docházkový systém za jednotlivé organizační složky státu
(MF, GFŘ, GŘC, ÚZSVM a FAÚ)?

Informace zadavatele
Zadavatel uvádí přístupová místa, kde bude umístěn HW terminál pro docházkový systém za
jednotlivé organizační složky státu:
MF
V současnosti jsou data ze snímačů ukládána na jedno centrální (sběrné) místo (ze všech
pracovišť) a personální systém (docházka) si je v pravidelných intervalech vyžádá a zpracuje. V
případě MF to znamená integraci personálního systému (docházky) s přístupovým systémem.
Zatím na MF nepředpokládáme změnu přístupového systému.
GFŘ
Lokalit k umístění terminálů je 198. Celkový počet terminálů pak 320.
GŘC
Počet HW terminálů je cca 180.
ÚZSVM
Lokalit k umístění terminálů je 57.
FAÚ
Jedná se o jednu lokalitu s jedním snímačem (příchodový/odchodový).

Dotaz 2:
Pro přesné stanovení ceny za docházkový systém, je potřeba vědět na kolika místech bude použitý
softwarový terminál pro docházkový systém. Můžete nám sdělit, na kolika místech bude použitý
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softwarový terminál pro docházkový systém za jednotlivé organizační složky státu (MF, GFŘ, GŘC,
ÚZSVM a FAÚ)?

Informace zadavatele
Zadavatel uvádí informace o softwarovém terminálu pro docházkový systém pro jednotlivé OSS:
MF
Pokud je softwarovým terminálem myšlen virtuální terminál, poté jej není možno řešit na
pracoviště, ale na konkrétní osoby (jedno pracoviště je ve více lokalitách). Zaměstnanců, kteří na
MF využívají tento terminál (přes portál) je v průměru 110.
GFŘ
GFŘ nebude využívat softwarový terminál.
GŘC
GŘC využívá v lokalitách, které nejsou vybaveny HW terminály více způsobů získávání dat pro
docházku a současně provozuje řešení, které umožňuje získaná data integrovat do 1 úložiště. V
současné době předpokládáme, že tento způsob zpracování bude v lokalitách, které nejsou
vybaveny HW terminály, zachován, tj. data pro docházkový systém z těchto lokalit budou
předávána prostřednictvím 1 centrálního přístupového bodu.
ÚZSVM
ÚZSVM nebude využívat softwarový terminál.
FAÚ
FAÚ nebude využívat SW terminál.

Informace zadavatele k prodloužení lhůty pro podání nabídek
V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2
pracovní dny. Prodloužení lhůty pro podání nabídek o 2 pracovní dny je zahrnuto v rámci přiměřené
lhůty pro podání nabídek stanovené ve výzvě k podání nabídek.

V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

26. 9. 2018

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