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 ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257043446   Fax: 257042609  
IČ: 00006947  DIČ: CZ00006947 

 

V Praze dne  7.6.2011 
Č. j.: 232/55399/2011 

 
Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”) 

  
Referent: Ing. Dušánková, l. 3446 
Příloha: Specifikace zadání  

 
  

 
Centire Czech s.r.o. 
Vyskočilova 1461/2a 
140 00 Praha 4 -  Michle 
 

zastupující na základě plné moci firmy Centire s.r.o. IČO 35731982 a Vizada Network, s.r.o. 
IČO 31373500, všechny tři firmy společně podnikající na základě Smlouvy o sdružení 
uzavřené dne 17.1.2008. 

 
 

 

 
 V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 

veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:   
                                                                   

„Dodatečné služby manažera projektu pro realizaci projektu Integrovaného 
informačního systému Státní pokladny (IISSP)“ 

 
 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky  

„Dodatečné služby manažera projektu pro realizaci projektu  IISSP“ v těchto oblastech: 

a) Integrační, projektové a procesní řízení,  
b) Projektové plánování, 
c) Řízení kvality a rizik,  
d) Akceptační řízení a oponentura.  
           
                                                                                          

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

a) Doba plnění : od uzavření  smlouvy do 31. 10. 2011 
b) Místo plnění : Praha 
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III. Splnění kvalifikace  
 

Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z Obchodního rejstříku 
či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč podle zvláštních předpisů 
zapsán. Předloženy budou originály nebo notářsky či jinak ověřené kopie dokladů 
(součást nabídky). 

 
 
IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek, způsob zpracování nabídkové ceny a 

technická specifikace 

Maximální navýšení dodatečných „Služeb manažera projektu pro realizaci projektu 
IISSP“ je stanoveno částkou 2 200 000  Kč,  včetně 20 % DPH (cena bez DPH do 2 000 
000 Kč). Konečná cena bude výsledkem jednání v rámci jednacího řízení. Toto navýšení 
bude upraveno Dodatkem. 

Dodavatel služeb předloží návrh Dodatku č. 3 obsahující obchodní a platební podmínky 
odpovídající rozsahu poskytovaných služeb, včetně  časového rozložení poskytování 
těchto služeb do 31.10.2011, které bude odpovídat  platnému harmonogramu  prací na 
projektu IISSP. Při zpracování obchodních a platebních podmínek se vychází z 
ustanovení, která jsou dána základní smlouvou ze dne 22.5.2008 s rozšířeným 
ustanovením tohoto znění: 

„Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsaného Dodatku č. 3 bude v 
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu 
neurčitou“. 

 
V. Identifikační údaje zadavatele  
 
      Název:      Česká republika – Ministerstvo financí 

Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
PSČ:   118 10 
IČ:               00006947 
DIČ:   CZ00006947 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby:  
Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 38 – Rozvoj ICT MF 
Ing. Václav Pirkl, MBA, vedoucí odd. 383 – Projektování a rozvoj Státní pokladny 
 
 

VI. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude 
jednáno  

 
     Jednání s ředitelem odboru 38 Mgr. Radoslavem Bulířem  (telefon č. 257043072), 

případně vedoucím oddělení 383 – Ing. Václavem Pirklem, MBA se uskuteční 
v kanceláři č. 515/D Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, dne 13.6.2011 v 10:00 
hodin. Předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém. 
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VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro 
podání nabídek  

 
       Termín posledního možného jednání s s ředitelem odboru 38 Mgr. Radoslavem Bulířem  

(telefon č. 257043072), případně vedoucím oddělení 383 – Ing. Václavem Pirklem, MBA 
je možné uskutečnit na základě předběžné domluvy dne 20.6.2011 na výše uvedeném 
místě. 

 
 
VIII. Lhůta a místo pro podání nabídky  
 

a) Nabídku v řádně uzavřené obálce, označené adresou dodavatele, na přelepu razítkem 
dodavatele, případně podpisem a na přední straně označené „Jednací řízení bez 
uveřejnění - NEOTEVÍRAT – Dodatečné služby manažera projektu pro 
realizaci projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny – 
odd. 232/D“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese 
zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, 
118 10 Praha 1. 

 
b) Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou nejpozději 

do 22.6.2011 do 16:00 hodin (po dohodě, resp. po ukončení  posledního jednání). 
 

 
IX. Další požadavky 
 
         Před uzavřením smlouvy dodavatel předloží plnou moc podepsanou firmami společně 

podnikajícími na základě Smlouvy o sdružení ze dne 17.1.2008 (Centire Czech s.r.o., 
Centire s.r.o., Vizada Networks, s.r.o.). 

 
 
X. Zrušení zadávacího řízení (dle § 84 odst. 4 zákona) 
 

Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření  
 
 
 
 
 
                                                                               ............................................. 

                      Zadavatel 
                                                                                               JUDr. Miluše Stloukalová 
           Vedoucí oddělení 

         Zadávání veřejných zakázek 
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Příloha  
 
 

Specifikace zadání   
 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou  Dodatečné služby manažera projektu pro 
realizaci projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) 
 
a) V oblasti Integrační, projektové a procesní řízení jde zejména o podporu při přípravě 

a řízení projektových jednání, přípravu a projednávání zápisů z projektových jednání, 
přípravu, údržbu a kontrolu registrů úkolů z projektových jednání.  

b) V oblasti Projektové plánování jde zejména o revize plánu činností a termínů 
(harmonogram), sledování a reporting odchylek od platného harmonogramu 
projektu, kontrolu reportů Dodavatele a řízení úkolů/problémů, úpravy reportingu dle 
požadavků a aktuální situace projektu.  

c) V oblasti Řízení kvality a rizik jde zejména o kontrolní body kvality, které musí být 
připraveny, zpracovány a sledovány pro každé opakované plnění ze strany 
Dodavatele IISSP. 

d) V oblasti Akceptační řízení a oponentura jde zejména o revize a řízení kvality 
výstupů Dodavatele za oblast SKOL.  
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