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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 
Zadavatel:  Česká republika – Ministerstvo financí  
Sídlo:     Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 00 Praha 1 
IČO:    00006947 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Ing. Stanislav Sluka  
  
Název veřejné zakázky:  „Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního 

systému Státní pokladny (IISSP) v roce 2013“ 
 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém 
profilu zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby 
zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění a uveřejněné ve Věstníku veřejných 
zakázek (předběžné oznámení) pod evidenčním číslem zakázky č. 343674, číslem 
jednacím MF-29352/2013/23-232/D.  
 
 
V Praze dne 25. 2. 2013 
 
 
 
Podpis:  
 
 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele 

podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 

1. popis potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny,  
Veřejný zadavatel popíše své potřeby pro 
řádné zajištění svěřených úkolů. 

Podpora všech centrálních modulů Integrovaného 
informačního systému Státní pokladny (IISSP) v částech 
RISPR – Rozpočtový informační systém přípravy 
rozpočtu, RISRE - Rozpočtový informační systém 
realizace rozpočtu – platební styk a rozpočtová opatření, 
CSÚIS – centrální systém účetních informací státu, 
Ekonomický informační systém a Manažerský informační 
systém Úřadu vlády. 

2. popis předmětu veřejné zakázky,  
Veřejný zadavatel stručně popíše předmět 
veřejné zakázky. 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění 

 Aplikační podpory systému IISSP  

 Bázové podpory systému IISSP  

 Řízení provozu systému IISSP 

 Realizace požadavků na změnu systému 
IISSP 

 Realizace požadavků na informaci systému 
IISSP 

 Realizace požadavků na podporu systému 
IISSP 

 Realizace servisních změn systému IISSP 
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3. popis vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele,  
Veřejný zadavatel popíše, do jaké míry 
přispěje realizace předmět veřejné 
zakázky k naplnění potřeb zadavatele. 

Od realizace předmětu veřejné zakázky se očekává 
zajištění bezporuchového chodu všech modulů IISSP, 
především provádění rutinních kontrol systému, 
monitorování klíčových aplikací a procesů, registraci, 
vyhodnocování servisních hlášení (porucha, požadavek 
na změnu (RFC), požadavek na informaci (RFI), 
požadavek na podporu (RFS), apod. 
 

4. předpokládaný termín splnění veřejné 
zakázky 
Veřejný zadavatel vymezí, kdy bude 
veřejná zakázka splněna, buď konkrétním 
datem, nebo časovým úsekem. 

V roce 2013 – do doby uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem v otevřeném zadávacím řízení, maximálně do 
31. 12. 2013. 

 
 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 

Veřejný zadavatel popíše změny (oproti 
skutečnostem  uvedeným v odůvodnění 
účelnosti VZ pro účely  předběžného 
oznámení): 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění 
veřejné zakázky,  
(tj. uvede změny oproti skutečnostem 
uvedeným podle § 1 vyhlášky č. 
232/2012) 

Body a) – d) beze změny 
 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek. Jde 
zejména o rizika nerealizace veřejné 
zakázky, prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů. 

Nenaplnění potřebné podpory   a  součinnosti  ostatních 
odborných útvarů  Ministerstva  financí .  

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 

- netýká se 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 
míry ovlivní veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle. 

- 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

- 

 
Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
seznam významných dodávek. (Veřejný 
zadavatel povinně vyplní, pokud 
požadovaná finanční hodnota všech 
významných dodávek činí v souhrnu 

- netýká se 
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minimálně trojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Veřejný zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než tří techniků 
nebo technických útvarů.) 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení popisu technického vybavení a 
opatření používaných dodavatelem k 
zajištění jakosti a popis zařízení nebo 
vybavení dodavatele určeného k 
provádění výzkumu. 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
provedení kontroly výrobní kapacity 
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou 
jeho jménem, případně provedení kontroly 
opatření týkajících se zabezpečení jakosti 
a výzkumu. 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení vzorků, popisů nebo fotografií 
zboží určeného k dodání. 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení dokladu prokazujícího shodu 
požadovaného výrobku vydaného 
příslušným orgánem. 

- netýká se 

 
 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
seznam významných služeb. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požadovaná 
finanční hodnota všech významných 
služeb činí v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.) 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu více než tří techniků nebo 
technických útvarů.) 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení popisu technického vybavení a 
opatření používaných dodavatelem k 
zajištění jakosti a popis zařízení nebo 
vybavení dodavatele určeného k 
provádění výzkumu. 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
provedení kontroly technické kapacity 
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou 
jeho jménem, případně provedení kontroly 

- netýká se 
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opatření týkajících se zabezpečení jakosti 
a výzkumu. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení a osob 
odpovědných za poskytování příslušných 
služeb (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení osvědčení o vyšším 
stupni vzdělání než je středoškolské s 
maturitou, nebo osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než tři roky.) 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu průměrného ročního 
počtu zaměstnanců dodavatele nebo 
jiných osob podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení. 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo 
pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 

- netýká se 

 
 
 
 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu stavebních 
prací, ze kterého bude vyplývat, že 
finanční hodnota uvedených stavebních 
prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu více než tří techniků nebo 
technických útvarů.) 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení a osob 
odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než pět let.) 

- netýká se 
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Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo 
pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 

- netýká se 

 
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby podle § 4 vyhlášky č. 232/2012 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti 
faktur než 30 dnů 

- netýká se 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím osobám 
ve výši přesahující dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

- netýká se 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek bankovní 
záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné 
zakázky. 

- netýká se 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek záruční 
lhůtu delší než 24 měsíců. 

- netýká se 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu za 
prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
za každý den prodlení. 

- netýká se 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu za 
prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší 
než 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

- netýká se 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný 
zadavatel odůvodní vymezení obchodních 
podmínek veřejné zakázky na dodávky a 
veřejné zakázky na služby ve vztahu ke 
svým potřebám a k rizikům souvisejícím s 
plněním veřejné zakázky. 

V rámci veřejné zakázky jsou použity platební a obchodní 
podmínky platné pro oblast ICT na Ministerstvu financí od 
1.7.2012 

 
 
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky č. 232/2012 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

- - netýká se 
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

- - netýká se 

  

  

 
 
Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 (jen u 
významné zakázky dle § 156 odst. 3 zákona) 

Hodnota Odůvodnění 

- - netýká se 

 


		2013-02-25T10:26:00+0100
	Ing. Ivan Salinger




