
 
 

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, Ředitel odboru 23 - Finanční 
  
  
Název veřejné zakázky:  Vývoj ESSS EPD 2012 a následné zajištění provozu 
 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém profilu 
zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané 
formou jednacího řízení bez uveřejnění a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (Oznámení 
předběžných informací) pod Evidenčním číslem veřejné zakázky 235197 dne 17. října 2012.  
 
Toto odůvodnění obsahuje: 
 
a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 
 
b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 
 
c) odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu 

k potřebám veřejného zadavatele 
 
d) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 

nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 
 
 
Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách. 
 
V Praze dne 12. listopadu 2012 
 
 
 
Podpis: .......................................... 
                      
 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného 
zadavatele odeslaného dne 13. 07. 2012 do Věstníku veřejných zakázek 

Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem úprav ESSS EPD je zajistit unifikaci 
postupů, racionalizaci zpracování dokumentů 
včetně formální úpravy dokumentů. Zajištění 
služeb pro agendové informační systémy pro 
automatizaci komunikace prostřednictvím 
informačního systému datových schránek. 
Realizace úprav do konce roku 2012, zajištění 



garantovaného testovacího prostředí se 
předpokládá uzavřením smlouvy na dobu 
neurčitou s účinností od 1.1.2013. 

Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou 
veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. 

Úprava ESSS EPD je vyvolána vyhláškou  
č. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové 
služby, dále novým národním standardem pro 
elektronické systémy spisové služby  
čj. MV-74291-3/AS-2012 a také požadavky na 
úpravu rozhraní pro agendové informační 
systémy Ministerstva financí. 
 

Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu 
stávajícího systému, navrhujeme zajištění 
dalšího vývoje projektu ESSS EPD formou 
jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 
4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, adresované 
firmě 5P, s. r. o., Ruská 707/74, 101 00, Praha 
10 – Vršovice, IČ 61251844, DIČ CZ61251844 
Zadavatel získal v minulosti licenční oprávnění, 
které je nezbytné pro pořízení dalšího plnění, a 
dodavatel nemá vůli udělit autorskoprávní či 
jinou licenci i jiné osobě, která by plnění mohla 
zadavateli poskytnout.  
Návrh vychází i z technických důvodů, protože 
plnění od jiného zájemce by vyvolalo výrazně 
vyšší finanční náklady, značné riziko 
nefunkčnosti již pořízeného majetku 
a nedodržení plánovaného časového rozvoje, 
požadované aktualizace i údržby tohoto majetku 
a změna dodavatele by tedy vedla k 
nepřiměřeným technickým obtížím spojeným s 
další implementací a rozvojem  
 

Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle. 
 

Vydefinování a příprava vnitřního vývojového 
prostředí ESSS EPD na MF pro účely 
okamžitého testování nově implementovaných 
funkčností vybranými pracovníky úřadu. 

 
Vydefinování a příprava garantovaného 
veřejného testovacího prostředí rozhraní pro 
aplikace třetích stran a webového prostředí pro 
průběžné zveřejňování dokumentace rozhraní 
(vyvoláno potřebou 3. stran).  

 
Modul pro automatizovaný, jednostranný, přenos 
nastavení aplikace ESSS EPD z prostředí MF do 
garantovaného testovacího prostředí. 
 
Úpravy ESSS EPD  

- Optimalizace vzhledu datového úložiště 
- Aktivní otevření souboru z webové 

aplikace 
- Možnost přejmenování souboru v úložišti 

a automatické ověřování elektronických 
podpisů při vložení 



 
 
Obsah provozní smlouvy od 1.1.2013 (měsíční):
 

 Garance dostupnosti testovacího 
prostředí je 98% (vč. všech plánovaných 
i neplánovaných odstávek). Připojení 
1000 Mbps NIX, 100Mbps tranzit. 

 Udržování MS SQL databáze (bez 
omezení velikosti) a provoz jedné 
instalace aplikačních skriptů ESSS EPD 
(maximální přenos dat je 4000 
GB/měsíc). 

 Zajištění automatické aktualizace 
nastavení provozované aplikace dle 
nastavení aplikace ve vnitřní síti MF. 

 Pravidelná aktualizace a zveřejňování 
webové dokumentace rozhraní aplikací 
třetích stran. 

 

Popis očekávaného budoucího negativního stavu 
nebo účinku, který bude vyžadovat vynaložení 
dalších finančních prostředků pro tuto veřejnou 
zakázku původně neplánovaných, lze-li jej 
předpokládat. 

 
Změny zákona č.420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních celků 
a dobrovolných svazků obcí. 
 
 
 
 
 

 
 
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) – c) beze změny 
 
 
 
 
d) Od podpisu smlouvy do 31. 12. 2012 

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. 

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

- 

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

Vydefinování a příprava vnitřního vývojového 
prostředí ESSS EPD na MF pro účely 
okamžitého testování nově implementovaných 
funkčností vybranými pracovníky úřadu. 

 
Vydefinování a příprava garantovaného 
veřejného testovacího prostředí rozhraní pro 
aplikace třetích stran a webového prostředí pro 
průběžné zveřejňování dokumentace rozhraní 
(vyvoláno potřebou 3. stran).  

 
Modul pro automatizovaný, jednostranný, přenos 
nastavení aplikace ESSS EPD z prostředí MF do 
garantovaného testovacího prostředí. 
 
Úpravy ESSS EPD  

- Optimalizace vzhledu datového úložiště 
- Aktivní otevření souboru z webové 

aplikace 
- Možnost přejmenování souboru v úložišti 

a automatické ověřování elektronických 
podpisů při vložení 

 
 
Obsah provozní smlouvy od 1.1.2013 (měsíční):
 

 Garance dostupnosti testovacího 
prostředí je 98% (vč. všech plánovaných 
i neplánovaných odstávek). Připojení 
1000 Mbps NIX, 100Mbps tranzit. 

 Udržování MS SQL databáze (bez 
omezení velikosti) a provoz jedné 
instalace aplikačních skriptů ESSS EPD 
(maximální přenos dat je 4000 
GB/měsíc). 

 Zajištění automatické aktualizace 
nastavení provozované aplikace dle 
nastavení aplikace ve vnitřní síti MF. 

 Pravidelná aktualizace a zveřejňování 
webové dokumentace rozhraní aplikací 
třetích stran. 

-  

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

- 

 



 
 
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.) 

- 

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

- 

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. 

- 

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

- 

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. 

- 

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

- 

 
 
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

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 5 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 

- - 

  

  

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

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

- - 

  

  
 


		2012-11-12T11:42:30+0100
	Ing. Stanislav Sluka




