
DODATEČNÉ INFORMACE č. 4  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: 4.  prosince 2013 
 
Název veřejné zakázky: Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního 

systému Státní pokladny (IISSP) 
Evidenční číslo veřejné 
zakázky: 

VZ 241003 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

 
Dotaz č. 1: 
V Oznámení o zakázce ze dne 4.11.2013, ev. č. 241003, je v části III.2.3) Technická způsobilost 
uveden požadavek na 25 specialistů + 6 dalších: ved. projektu, procesní architekt, metodik účetnictví, 
metodik rozpočtu, technický architekt, garant bezpečnosti. Na druhé straně ZD (kap. 5.5, odst. II)) a 
její Příloha č. 3 obsahující závazný návrh Smlouvy (a v ní Příloha č. 2 k této Smlouvě) obsahují v 
rámci technických kvalifikačních kritérií požadavek na nominaci týmu min. 25 odborných specialistů 
splňujících zadaná kvalifikační kritéria. Znamená to, že v Oznámení o zakázce je překlep?   
 
Odpověď: 
S ohledem na omezení počtem znaků a na účel oddílu III. formuláře oznámení o zakázce, jímž je 
toliko přehledné, nikoli detailní vymezení (především) kvalifikačních předpokladů, popsal zadavatel 
v tomto oznámení technický kvalifikační předpoklad dle § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ pouze stručně 
v základních bodech, přičemž výslovně odkázal na detailní vymezení tohoto kvalifikačního 
předpokladu v zadávací dokumentaci. Z logické struktury jejího odst. 5.5 bodu ii) je pak jednoznačně 
patrné, že zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň 25 odborných specialistů, kteří se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, přičemž 6 specialistů se zvláštní odborností je zahrnuto mezi těchto 
25 osob. Stejný význam předmětného kvalifikačního požadavku lze dovodit rovněž ze struktury 
přílohy č. 2 vzorové Smlouvy – „Realizační tým poskytovatele.“ I tato vzorová Smlouva je přitom 
součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. V Oznámení o zakázce došlo k administrativní 
chybě. 



Dotaz č. 2: 
V rámci požadavku na způsob zpracování nabídkové ceny v kap. 9.1 ZD je uvedeno, že "Uchazeč 
předloží nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu včetně DPH, a to v dalším 
členění dle tabulek, jejíž vzory Zadavatel předkládá níže. Vyplněné tabulky uchazeč ve své nabídce 
předloží na samostatném listě." Znamená to, že zpracování nabídkové ceny ve formátu zadaných 
tabulek nemá být součástí dokumentu nabídky samotné, ale má být předloženo v samostatném 
dokumentu? A pokud ano, započítává se počet stran (listů) samostatného dokumentu zpracování 
nabídkové ceny do celkového počtu stran (listů) nabídky dle Přílohy č. 5 ZD? 
 
Odpověď: 
Zadavatel předpokládá, že uchazeči předloží svou cenovou nabídku ve struktuře dle odst. 9.1 zadávací 
dokumentace veřejné zakázky jako jednu ze součástí nabídky, jak vyplývá z čl. 11 bodu vi) zadávací 
dokumentace veřejné zakázky. Strany této cenové nabídky se započítávají do celkového počtu stran 
nabídky, jak lze dovodit z logické struktury požadavků zadavatele na jednotné zpracování nabídek dle 
čl. 11 zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
 
Dotaz č. 3: 
V závazném návrhu Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 ZD, je v Příloze č. 9, která obsahuje ZD, 
uvedena poznámka "tvoří pevně nesvázanou přílohu - CD". Znamená to, že uchazeč má v rámci 
předložení nabídky povinnost přiložit v této příloze smlouvy CD, které bude obsahovat ZD anebo 
nechat nyní tuto přílohu smlouvy prázdnou, protože toto CD bude přiloženo až při podpisu 
Smlouvy? 
    
Odpověď: 
Uchazeči nejsou povinni přikládat CD se zadávací dokumentací veřejné zakázky k návrhu Smlouvy, 
předkládanému jako součást nabídky. Toto CD bude poskytnuto zadavatelem před samotným 
podpisem Smlouvy s vítězným uchazečem.  
 
Dotaz č. 4: 
Zadavatel požaduje v kap. 5.5, odst. I) ZD předložení seznamu Významných služeb realizovaných 
uchazečem, a to ve formě odpovídající vzorové tabulce, která tvoří Přílohu č. 6 ZD, který musí být 
ve vztahu k jednotlivým Významným službám doložen osvědčením o poskytnutí Významné služby. 
V Příloze č. 6 ZD - Vzor seznamu významných služeb realizovaných uchazečem jsou uvedeny dvě 
tabulky pro vyplnění, z nichž první obsahuje popis všech relevantních parametrů Významné služby 
a druhá obsahuje podpis oprávněné osoby, její titul, jméno, příjmení a funkci. Mohou být do 
kapitoly iii) d) nabídky, která dle kap. 11 ZD bude obsahovat technické kvalifikační předpoklady, 
vloženy pouze údaje o Významných službách v rozsahu první tabulky z Přílohy č. 6 ZD, pokud 
údaje z druhé tabulky z Přílohy č. 6 ZD budou obsaženy v příslušných osvědčeních o poskytnutí 
Významné služby v přílohách nabídky? Anebo je oprávněnou osobou v druhé tabulce z Přílohy č. 6 
ZD míněn statutární zástupce uchazeče, který svým podpisem v rámci kapitoly iii) d) nabídky, která 
dle kap. 11 ZD bude obsahovat technické kvalifikační předpoklady, potvrzuje správnost údajů v 
seznamu Významných služeb realizovaných uchazečem? 
 
Odpověď: 
Oprávněnou osobou ve smyslu tabulky obsažené v Příloze č. 6 zadávací dokumentace veřejné zakázky 
se míní osoba oprávněná jednat (tedy i potvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených 
v seznamu významných služeb) jménem subjektu, který poskytl významnou službu ve smyslu odst. 5.5 
bod i) zadávací dokumentace veřejné zakázky, přičemž takovým subjektem může být nejen sám 
uchazeč, nýbrž i jeho subdodavatel nebo subjekt, který s uchazečem podává nabídku ve sdružení. 
Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky jak seznam významných dodávek ve formě 



odpovídající kompletně vyplněným přílohám č. 6 zadávací dokumentace, tak osvědčení, resp. jiné 
doklady požadované dle § 56 odst. 2, písm. a) bod 1., 2. nebo 3. ZVZ. 
 
Dotaz č. 5: 
Rozumí se adresou u členů realizačního týmu poskytovatele v Příloze č. 2 Smlouvy, která tvoří Přílohu 
č. 3 ZD, privátní adresa nebo adresa (sídlo) zaměstnavatele, pokud je tento člen v zaměstnaneckém 
vztahu? 
 
Odpověď: 
Adresou u členů realizačního týmu poskytovatele dle Přílohy č. 2 závazného vzoru Smlouvy se myslí 
kontaktní adresa, tedy adresa, jejímž prostřednictvím je možné příslušnému členu realizačního týmu 
zasílat korespondenci v listinné podobě. 
 
Dotaz č. 6: 
Může být technický kvalifikační předpoklad pro roli Vedoucího projektu týkající se držitelství 
mezinárodně uznávaného certifikátu z oblasti projektového řízení vzhledem k charakteru poptávaných 
služeb (služby podpory provozu IS) splněn také předložením certifikátu Certificate ITIL (Foundation 
Certificate in IT-Service Management)? 
 
Odpověď: 
Ne. 
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