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         V Praze dne 16. 9. 2014  

 
Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na služby zadávané 
v otevřeném řízení podle zákona, spisová značka č. MF-56637/2014/9001, uveřejněné 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 8. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 364325. 
 
 
 
Dotaz 1  

V Zadávací dokumentaci v článku 13.3.2 písm. a) je uvedeno, že vedoucí realizačního týmu 
se podílel na realizaci nejméně dvou služeb obdobného charakteru dle definice uvedené 
v čl. 5.1. Nicméně článek 5.1 zadávací dokumentace definuje popis rámcových požadavků 
zadavatele na budoucí IT systém. Je možné poskytnout upřesnění v této záležitosti?  

 

Odpověď 1 

Kapitola 5.1 obsahuje rámcové požadavky na budoucí systém. Požadavkem na vedoucího 
realizačního týmu je, aby se podílel na zakázce realizující projekt obdobného rozsahu týkající 
se uvedených rámcových oblastí (např. ověřování, monitoring, workflow, reporting, 
archivace, správa dokumentů atd.). 

 



 
 

 

 

 

Dotaz 2  

V Zadávací dokumentaci v článku 13.3.2 písm. a) je u vedoucího realizačního týmu 
požadován popis služby v rozsahu 3 až 5 stran a dále popis zapojení vedoucího realizačního 
týmu do realizace služby. Může být popis zapojení vedoucího realizačního týmu do realizace 
služby zahrnut do požadovaného rozsahu 3 až 5 stran?  

 

Odpověď 2 

Článek 13.3.2. a) požaduje předložení popisu služby v rozsahu 3-5 stran (nebo výstup této 
služby) a dále popis zapojení vedoucího realizačního týmu, které je tedy dalším požadavkem 
a nevztahuje se na něj omezení 3-5 stran uvedené výše. Popis zapojení vedoucího požadujeme 
uvést samostatně. 

 

 

Dotaz 3  

V Zadávací dokumentaci v článku 13.3.1 písm. a) a b) Seznam významných služeb je 
uvedeno "v min. hodnotě 3.5 mil. Kč", avšak v Příloze č. 10 k ZD Seznam významných 
služeb je uvedeno "v min. hodnotě 3 mil. Kč". Která částka prosím platí?  
 
Odpověď 3 
Platí hodnota uvedená v Zadávací dokumentaci.  
V Příloze č. 10 je chyba, správně má být uvedeno „v min. hodnotě 3.5 mil. Kč“. 
 
 
Dotaz 4  

V části 10.2 zadávací dokumentaci je uvedeno, že „Uchazeči ve svých nabídkách předloží 
v písemné podobě zadavateli ukázku postupu zpracování věcného řešení předmětu veřejné 
zakázky členěnou podle čl. 5.3, odst. II v celkovém rozsahu maximálně 60 normostran“. Dále 
je uvedeno, že uchazeči ve svých nabídkách předloží návrh metodik.  

Chápeme správně, že je ze strany zadavatele požadováno předložení "reálné ukázky 
zpracování věcného řešení předmětu VZ" s omezením 60 normostran a zároveň (nad rámec 
uvedených 60 normostran) návrh metodik tvorby požadovaných částí projektové 
dokumentace? Nebo se ukázkou postupu zpracování věcného řešení zamýšlí zpracování 
metodik tvorby požadovaných částí projektové dokumentace dle čl. 5.3, odst. II (metodologie 
pro identifikaci potřebných dat a informací a jejich následný sběr, metodologie pro 
vyhodnocení získaných dat a informací a jejich využití pro zpracování technické části 
dokumentace, metodologie pro vyhodnocení získaných dat a informací a jejich využití 
pro zpracování business case). A omezení 60 normostran se vztahuje na popis těchto 
metodik?  

 

Odpověď 4 

Uvedené omezení 30 - 60 normostran se týká části nabídky, která pokrývá veškeré požadavky 
uvedené v kapitole 10.2. 



 
 

 

 

 

 

Dotaz 5 

V zadávací dokumentaci je v bodě 13.3.2. písmeno e) uveden následující požadavek 
na právníka: "podílel se na přípravě alespoň tří výběrových řízení v oblasti ICT 
s předpokládaným objemem plnění minimálně padesát milionů korun". Je možné upřesnit, 
zda uvedená částka je požadována, aby byla splněna kumulativně (tj. tři řízení, jejichž objem 
byl dohromady 50 mil. Kč) nebo je požadována příprava tří řízení a u každého z nich 
minimální objem plnění 50 mil. Kč?    
 
Odpověď 5 
Zadavatel požaduje, aby se člen (členové) týmu podíleli na přípravě alespoň tří výběrových 
řízení v oblasti ICT s předpokládaným objemem plnění minimálně padesát milionů korun, 
pro vyjasnění – tento požadavek se týká každého z těchto tří referenčních výběrových řízení. 
Je jedno, zda tento požadavek bude naplněn referencemi jednoho, dvou či tří členů týmu. 
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