
DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 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: 12. listopadu 2013 

Název veřejné zakázky: Zajištění podpory provozu Integrovaného 
informačního systému Státní pokladny (IISSP) 

Evidenční číslo veřejné 
zakázky: 

241003 

 

 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

 

 
 
Dotaz: 
Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce obsahuje v části 5. Kvalifikační předpoklady 
v bode 5.5. i) pod písmenem c) následující technický kvalifikační předpoklad:  
„c) součástí alespoň jedné (1) z Významných služeb byla implementace systému na platformě 
SAP pro více jak 1000 uživatelů a s hodnotou plnění alespoň 100 mil. Kč pro zadavatele, 
který je v rámci své činnosti vázán zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,“. 
Z tohoto kvalifikačního předpokladu ale není jasné, zdali je ve výběrovém řízení na Veřejnou 
zakázku možná i účast zahraničních zadavatelů majících obdobné zkušenosti s poskytováním 
Vybraných služeb dle zadávací dokumentace subjektům z oblasti veřejné a/nebo státní správy 
v jiných členských státech Evropské unie.  
Uchazeč proto v této souvislosti žádá Zadavatele o dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci ohledně výše uvedeného technického kvalifikačního předpokladu, a to zdali 
nabídku ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku může podat i zahraniční uchazeč, který má 
obdobné zkušenosti s poskytováním Vybraných služeb dle zadávací dokumentace, a splňuje 



tak tuto podmínku, ve vztahu k veřejným a/nebo státním orgánům/institucím v jiných 
členských státech Evroské unie.  

Odpověď: 
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky a době jejího plnění má zadavatel zájem na tom, 
aby služby podpory provozu IISSP byly poskytovány dodavateli, kteří osvědčí odbornost 
nezbytnou pro řádné plnění veřejné zakázky. 

Na základě existující úzké vazby mezi systémem řízení státní pokladny a hospodařením 
organizačních složek státu a příspěvkových organizací dle § 45 a násl. zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), které zřizují příjmové a výdajové účty 
státního rozpočtu, podřízené státní pokladně, a s ohledem na  skutečnost, že předmětem 
veřejné zakáky je mezi jiným i zajištění migrace stávající platformy IISSP na novou verzi 
platformy SAP, pokládá zadavatel, i s ohledem na hladký průběh plnění od samého počátku 
účinnosti smlouvy, za nezbytné, aby uchazeči prokázali zkušenost s implementací 
informačního systému na platformě SAP u organizace, která se při své činnosti řídí 
rozpočtovými pravidly.  

Rozpočtové plánování a hospodaření organizací financovavaných ze státního rozpočtu, ani 
řada jiných oblastí a institutů, upravených v rozpočtových pravidlech, není doposud 
komplexně harmonizováno na úrovni Evropské unie, proto požaduje zadavatel technický 
kvalifikační  předpoklad dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona tak, jak je vymezen v odst. 5.5 bodě 
i) písm. c) zadávací dokumentace. 

Nabídku ve veřejné zakázce mohou bez omezení podávat i zahraniční uchazeči za 
předpokladu, že prokáží všechny stanovené zadávací podmínky a kvalifikační předpoklady. 
K dotazu, zda zadavatel akceptuje ve vztahu k uvedenému kvalifikačnímu předpokladu 
referenci spočívající v poskytnutí obdobné služby veřejným a/nebo státním 
orgánům/institucím v jiných členských státech Evropské unie, zadavatel uvádí, že v žádném 
případě nelze v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona 
dopředu obecně zodpovídat otázku, jakým způsobem budou v konkrétní situaci posuzovány 
jiné doklady předložené v souladu s § 56 odst. 6 zákona uchazečem, který není schopen 
prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů výše uvedeným způsobem. 
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