VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 26
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-03504/2018

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. 26
(obdržena dne 27. 9. 2018)
Dotaz 1:
Obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení nově upraveného licenčního ustanovení, a to zejména co
se týče rozsahu licencí, které mají být poskytovány k software, který není předmětem Rozvoje
RPIS, a případů, kdy lze licence v takto omezenějším rozsahu udělit.
Základní rozsah licence je specifikován v odst. 9.4 a následujících závazného vzoru smlouvy. Pro
případy, kdy software není předmětem Rozvoje RPIS, současně postačí, aby byla licence udělena
v rozsahu užším, specifikovaném v odst. 9.7 závazného vzoru smlouvy. Byť je výše uvedené dělení
jednoduše srozumitelné, při přípravě nabídky a snaze toto dělení aplikovat v praxi vzniklo několik
nejasností, o jejichž vysvětlení Vás tímto žádáme.
Vnímáme, že záměrem zadavatele je zajistit, že k plnění, které bylo realizováno na základě
konkrétních požadavků zadavatele (a které tak zadavatele v zásadě hradil), bude mít zadavatel
dostatečná práva. Současně jsme přesvědčeni, že racionální využití tzv. proprietárního software
může v některých případech přispět k zásadnímu snížení ceny nabízeného plnění a zkrácení času
nutného pro poskytnutí takového plnění, a to například v případech, kdy je určitý modul k dispozici
u poskytovatele nebo u dodavatelů standardního software.
Konkrétní případy, ve kterých vznikly při přípravě nabídky a u nichž Vás žádáme o vysvětlení, jsou
následující:
a) Pokud byl v rámci dodávka a implementace RPIS dodán informační systém (platforma
GINIS), tj. nejedná se o předmět Rozvoje RPIS, uplatní se na tento systém licence dle odst.
9.7?
b) Pokud se na dodaný a implementovaný RPIS uplatní licence dle odst. 9.7, je licence dle
odst. 9.4 poskytována pouze na dílčí úpravy a doplnění realizované v rámci Rozvoje RPIS,
tj. např. nově vyvinuté moduly či změnový kód? Popř. je zpětně poskytována licence dle
odst. 9.4 na veškerý implementovaný a dodaný RPIS, jehož části jsou takto měněny,
včetně např. standardního software třetích stran?
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c) Pokud má dodavatel k dispozici proprietární software (až už vlastní, čí třetích stran),
kterým je možné naplnit požadavky zadavatele na dodání konkrétních funkcionalit v rámci
Rozvoje RPIS efektivněji než vytvořením požadované funkcionality ʺna zelené louceʺ, je
možné na základě dohody se zadavatelem poskytnout k této části dodávaného řešení
licence pouze v rozsahu dle odst. 9.7? Pokud nikoli, nemohl by dodavatel využít již
vyvinutých řešení a cena za Rozvoj RPIS by mohla být řádově vyšší.

Informace zadavatele
Zadavatel k jednotlivým dotazům uvádí níže uvedené informace:
a)

Pokud bude v rámci dodávky a implementace RPIS dodán informační systém (např.
platforma GINIS) nejedná se o předmět Rozvoje RPIS a na tento systém se uplatní licence
dle odst. 9.7 Vzorového návrhu Smlouvy o dodávce, implementaci a technické podpoře
Personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí České republiky (RPIS)
(dále jen „Vzorový návrh Smlouvy“).

b)

Pokud se na dodaný a implementovaný RPIS uplatní licence dle odst. 9.7 Vzorového návrhu
Smlouvy, je licence dle odst. 9.4 Vzorového návrhu Smlouvy poskytována pouze na dílčí
úpravy a doplnění realizované v rámci Rozvoje RPIS, tj. např. nově vyvinuté moduly či
změnový kód.

c)

Pokud má dodavatel k dispozici proprietární software (vyvinutá řešení ať již vlastní či třetích
stran), kterým je možné naplnit požadavky zadavatele na dodání konkrétních funkcionalit,
nepovažuje zadavatel tuto dodávku za vlastní Rozvoj RPIS a k této části dodávaného řešení
tak bude poskytnuta licence pouze v rozsahu dle odst. 9.7 Vzorového návrhu Smlouvy. Za
Rozvoj RPIS ve věci licenčních podmínek dle čl. IX. Vzorového návrhu Smlouvy zadavatel
považuje případ, kdy na základě změnových požadavků dodavatel vytváří zcela nové a
dosud neexistující řešení na míru zadavatele.

V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

2. 10. 2018

Digitálně podepsal Mgr. Jakub Richter
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