
 
 

 

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

 
Název veřejné zakázky:  „Poradenství a podpora Ministerstva financí při tvorbě 

technického řešení státního dozoru nad on-line sázkovými 
hrami a loteriemi“ 

 
Zadavatel:  Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:     Letenská 15/525, Praha 1  
IČ:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  JUDr. Miluše Stloukalová 
 
 
 
 
Podpis:                                   ………………………….. 

 

         V Praze dne 24. 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 č. 1: 
V kapitole 10.2 na str. 27 Zadávací dokumentace Zadavatel specifikuje požadavek na rozsah 
zpracování věcného řešení předmětu veřejné zakázky takto: 
 
Uchazeči ve svých nabídkách předloží v písemné podobě zadavateli ukázku postupu 
zpracovávání věcného řešení předmětu veřejné zakázky členěnou podle čl. 5.3, odst. II, 
v celkovém rozsahu maximálně 60 normostran včetně příloh (za jednu normostranu je 
považováno 1 800 znaků včetně mezer). Návrh postupu zpracování věcného řešení bude 
obsahovat popis přístupu uchazeče k provedení daného typu projektu. 
 
Rozumíme správně požadavku tak, že část nabídky bod „13. Vlastní nabídka – podrobný 
popis věcného řešení zpracovaný dle požadavků uvedených v kapitole 10“ uvedený v kapitole 
15.1 na straně 38 Zadávací dokumentace má být zpracován v celkovém rozsahu maximálně 
60 normostran včetně příloh? Pokud ne, žádáme o upřesnění požadovaného rozsahu 
formálního zpracování nabídky. 

 

Odpověď 1: 

Tento dotaz byl zodpovězen v předchozích Dodatečných informacích č. 2 (viz Dotaz č. 4). 

 



 
 

 

Dotaz č. 2 

V kapitole 5.3, odstavec II, článek 1. Na straně 20 Zadávací dokumentace Zadavatel požaduje 
zpracovat detailní popis funkčností dánského a italského řešení a dále popis funkčností 
dalších minimálně dvou a maximálně tří zahraničních řešení vybraných dohodou mezi 
dodavatelem a zadavatelem. 

Vzhledem k tomu, že v Příloze č. 1a Zadávací dokumentace zadavatel uvádí šest popisů 
možných řešení, z čehož dvě jsou pevně určena, a pro další se zpracování popisu funkčností 
významně liší, jak co do kapacit, tak co do ceny, žádáme o stanovení konečného rozsahu 
počtu dalších zahraničních řešení, která mají být předmětem analýzy, tedy dvou nebo tří, a 
stanovení konkrétních zemí. Tento parametr je klíčový pro stanovení nabídkové ceny, jakožto 
jednoho z hodnotících kritérií nabídek. 

 
 
Odpověď 2: 
Z pohledu Zadavatele je uvedený popis dostačující pro zpracování nabídky včetně kalkulace 
ceny. Seznam zemí uvedených v příloze není nijak závazný a uchazeč může navrhnout pro 
zpracování analýzy i jiné země. 
 
 
Dotaz č. 3 
Rozumíme správně, že Zadavatel, dle specifikace projektu v kapitole 5 Zadávací 
dokumentace, požaduje zpracovat celkem 3 technické varianty návrhu cílového řešení, 
zpracovat celkem 3 studie proveditelnosti dle osnovy v příloze č. 4 a provést celkem 3 Cost 
Benefit Analýzy tak, aby následně mohl Zadavatel přijmout rozhodnutí o vhodné variantě ve 
fázi „GO/NO GO varianty“ a následně požaduje Zadavatel u již jím vybrané varianty 
zpracovat detailní prováděcí dokumentaci realizačního projektu (dle kap. 5.3 – zejména dle 
detailu v odst. II článků 2 a 3; a dle kap. 5.4) pro účely následného výběrového řízení 
v souladu s postupem a předpokládaným časovým harmonogramem uvedeným v kapitole 6 na 
straně 25 Zadávací dokumentace? 
 
 
Odpověď 3: 
Uchazeč správně chápe základní strukturu projektu. V první fáze bude vypracováno variantní 
řešení, na základě kterého Zadavatel rozhodne o výběru finální varianty. Následně bude 
zvolená varianta rozpracována dle zadávací dokumentace. Požadavky na varianty jsou 
specifikovány v kapitole 5.3.  
 
Variantní řešení musí být popsané v detailu adekvátním pro výběr finální varianty. 
Pro jednoznačnost uvádíme následující příklad: 
 
Kapitola 5.3 bod 2. Analytická část dokumentace – jednotlivé elementy analýzy budou pro 
variantní řešení bez detailního popisu. V rámci rozpracování finální verze bude doplněn 
detailní popis pro Případy užití, Procesní aktivity a další požadované elementy.  
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