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DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 
 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním 
řízení pod přiděleným názvem: 
 

„Služby IT specialistů pro rozvoj funkcionality, monitorování a řízení veřejných financí v 
rámci CSÚIS“ 

 
zadané dne 26. března 2012, které jsou zadavatelem poskytovány na základě žádosti zájemce o 
veřejnou zakázku. Žádost o poskytnutí dodatečných informací byla zájemcem doručena dne 29. 
března 2012. 
 
Dotaz č. 1     
Bod poptávky IX. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – b. 
Vzhledem k obecnosti specifikace předmětu veřejné zakázky (viz příloha číslo 1 – detailní 
specifikace předmětu VZ) není podle našeho názoru možné stanovit rozsah dodávky. Žádáme 
buď o upřesnění předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné rozsah stanovit, nebo stanovení 
odhadu pracnosti v člověkodnech ze stran zadavatele v členění dle požadovaných IT specialistů.  

Odpověď: 
Předpokládaný rozsah plnění veřejné zakázky je na služby specifikované v Čl. II. bodě a) Výzvy 
k podání nabídky 120 člověkodní a v bodě b) 100 člověkodní. 
 
Dotaz č. 2     
Bod poptávky XV. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů – 2b. 
Žádáme o specifikaci, v jakém rozsahu je požadovaná znalost projektu IISSP v části Centrální 
systém účetních informací státu (CSÚIS). Lze případně zpřístupnit projektovou dokumentaci v 
nezbytném rozsahu pro detailnější seznámení se s projektem? 
 
Odpověď: 
Předpokládáme znalost konkrétní implementace CSÚIS na základě aktivní účasti na projektu. 
 
Dotaz č. 3     
Bod poptávky XV. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů – 2e. 
Žádáme o vyjádření, zda je kvalifikační předpoklad na certifikace projektového manažera možno 
doložit četným prohlášení o úspěšném absolvování závěrečné zkoušky PMP. Náš konzultant 
bude absolvovat zkoušku před podáním nabídky, nicméně fyzický certifikát je obvykle 
vystavován cca 1 měsíc po úspěšném absolvování zkoušky. V době podání nabídky proto 
nebudeme mít certifikát k dispozici. 
 
Odpověď: 
Kvalifikační předpoklad doloží dodavatel certifikátem. Pokud není dodavatel z objektivních 
důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů způsoby stanovenými v odst. 7) podle 
§ 56 odst. 8) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních 
důvodů neodmítne. 
 
Dotaz č. 4     
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Bod poptávky XVIII. Kritéria pro zadání veřejné zakázky – a. 
Žádáme o upřesnění očekávané doby plnění, s ohledem na rozpor mezi informacemi uvedenými 
v bodě III. odstavec a) poptávky (smlouva na dobu určitou do 31. března 2013) a bodem XVII. 
odstavec a) („Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, tj. 
celková cena za poskytnuté služby za 4 roky u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.“). 
 
Odpověď: 
Očekávaná doba plnění je do 31. března 2013.  
 
 
 
V Praze dne 2. dubna 2012 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   .........................................…. 
                                                   zadavatel 

                                                    JUDr. Miluše Stloukalová 
                                                     vedoucí oddělení  

                                                                                  Zadávání veřejných zakázek 
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