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DODATEČNÉ INFORMACE č. 5  K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
Identifikace zadavatele:  

 
Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15 
P.O. BOX 77 
118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Stanislav Sluka 
 
 
 
 
 
……………………………….. 
Podpis: 
 

 
V Praze dne: 5. prosince 2013 
 
Název veřejné zakázky: Zajištění podpory provozu Integrovaného 

informačního systému Státní pokladny (IISSP) 
Evidenční číslo veřejné 
zakázky: 

241003 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

 
Dotaz č. 1: 
V odst. 5.20 Smlouvy se uvádí, že předmětem plnění Poskytovatele je i poskytnutí součinnosti 
související s výběrem nového poskytovatele služeb. Ze znění odst. 5.20 Smlouvy není jasné, zda 
poskytnutí součinnosti Poskytovatele definované v odst. 5.20 Smlouvy je součástí plnění Paušálních 
služeb nebo Objednávaných služeb. V případě, že poskystnutí této součinnosti není předmětem 
Objednávaných služeb a tudíž ani Objednatelem není zvlášť hrazeno dle jejího objemu, může 
Zadavatel objem této sučinnosti kvantifikovat z pohledu maximálního požadovaného objemu pracnosti 
Poskytovatele (počet člověkodní) a též z pohledu časového, tj. kdy začíná povinnost tuto součinnost 
poskytnout? 
 
Odpověď: 
Z věcného charakteru služeb, popsaných v odstavci 5.20 Smlouvy, je patrné, že spadají do kategorie 
Objednávaných služeb ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy. Jedná se totiž o služby, u nichž není patrné, kdy 
a zda vůbec nastanou podmínky, předpokládané rovněž v odst. 5.20 Smlouvy, které mají potřebu 
poskytnutí těchto služeb vyvolat, přičemž je naopak zřejmé, že nemůže jít o služby, které by mohly být 
poskytovány průběžně po dobu plnění Smlouvy (realizace veřejné zakázky). Bližší specifikace těchto 
služeb a rovněž předpokládaný rozsah plnění budou konkretizovány v příslušných objednávkách za 
předpokladu, že potřeba poskytnutí služeb vyvstane. 
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Dotaz č. 2: 
Tento dotaz reaguje na odpověď zadavatele na dotaz č. 9 obsažený v Dodatečných informacích č. 3 
k zadávacím podmínkám. V odpovědi je zohledněna pouze oblast Objednávaných služeb (uvádí se, 
že poskytnutí uvedené součinnosti, tj. vhodné pracovní prostředí, atd. bude ujednáno v rámci 
objednávky Objednatele a následné specifikace Poskytovatele dle odst. 5.4.2 Smlouvy). Plnění dle 
Smlouvy však spočívá taktéž v poskytnutí Paušálních služeb, pro poskytnutí kterých je nutné 
zajistit stejné podmínky, jako bylo uvedeno v dotazu č. 9. Může zadavatel poskytnout odpověď na 
dotaz č. 9 specificky ve vazbě na poskytování Paušálních služeb? 
 
Odpověď: 
Odstavec 3.3 Smlouvy, dle nějž se zadavatel, coby Objednatel ve smyslu Smlouvy, zavazuje k 
součinnosti nezbytné k poskytování služeb, se vztahuje jak na paušální, tak na objednávané služby, 
když z jeho textace nevyplývá, že by se snad týkal toliko objednávaných služeb. Na této skutečnosti 
nic nemění ani odpověď na dotaz č. 9 v rámci dodatečných informací č. 3, uveřejněných k zadávacím 
podmínkám této veřejné zakázky, kdy zadavatel v odpovědi na uvedený dotaz sice poskytl 
konkrétnější odpověď ve vztahu k objednávaným službám, avšak jen proto, že k nim tazatel směřoval 
svůj dotaz.  

Součinnost objednatele bude poskytnuta jak ve vztahu k paušálním službám, tak ve vztahu ke službám 
objednávaným, a to v rozsahu uvedeném ve Smlouvě, jinak v rozsahu nezbytném k poskytování 
služeb. V případě objednávaných služeb může být obsah poskytované součinnosti blíže specifikován 
rovněž postupem dle odst. 5.2 a násl. Smlouvy. 
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