Dodatečné informace č. 1 ze dne 19. 07. 2018 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem Ekonomický informační systém

Zadavatel:

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

Sídlem:

Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9

IČO:

41693205

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje dodatečné informace č. 1 ze dne 19. 07. 2018 k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem Ekonomický informační systém, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena
kontaktní osobě zadavatele prostřednictvím e-mailu dne 12. 07. 2018.
Dotazy a požadavky na doplňující informace vztahující se k Příloze č. 1 – Obecná specifikace předmětu
plnění veřejné zakázky:

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 1:
Účastník prosí zadavatele o zaslání popisu rozhraní se mzdovým systémem OK Base – viz účtování mezd,
kapitola 1.2.2.2.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel uvádí, že pro předávání informací pro zaúčtování a výplatu mezd a odvodů je možno využít stávající
„offline“ způsob prostřednictvím načtení souborů vygenerovaných systémem OKBase:
a) zaúčtování na syntetické účty elektronickou dávkou přes e-mail,
b) odesílání výplat – uložení dávky z OK Base na flash disk a jeho načtení do EIS.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 2:
Účastník prosí zadavatele o zaslání popisu struktury vstupní dávky – faktury hromadné, viz kapitola 1.2.3.1.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel nepožaduje v kapitole 1.2.3.1 faktury hromadné (vstupní dávky).

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 3:
Jaký výkaz má zadavatel na mysli v kapitole 1.2.6 v bodě:


Soupis disponibilních prostředků? Je tím myšlen výkaz Soupis disponibilní majetek?



Konsolidace?



Výkaz FIN 2-04 U a NAR 1-12 U se již do CSÚIS nepředává. Bude postačovat jeho vygenerování ve
formě kontrolního tisku?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel uvádí:


Soupisem disponibilních prostředků je myšlen výkaz Disponibilní majetek OSS.



Zadavatel nepožaduje v kapitole 1.2.6 Konsolidaci.



Ano, protože se výkaz FIN 2-04 U a NAR 1-12 již do CSÚIS nepředává, stačí jeho vygenerování ve formě
kontrolního tisku.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 4:
V kapitole 1.2.7.1 zmiňuje zadavatel Informační systém programového financování – IS PROFIN. Tento IS již není
provozován, místo něj je provozován systém EDS/SMVS. Má zadavatel na mysli informační systém EDS/SMVS?

Odpověď zadavatele:
Ano, zadavatel má na mysli informační systém EDS/SMVS.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 5:
Co myslí zadavatel pojmem „řešení “kritických rolí“ v kapitole 1.2.10.1?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel nepožaduje v kapitole 1.2.10.1 řešení „kritických rolí“.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 6:
Účastník prosí zadavatele o zaslání bližšího popisu integrace s ESS AthenA. Jaká technologie má být zvolena?
Měl zadavatel na mysli Národní standard pro elektronické systémy spisové služby – NSESSS? Které účetní
dokumenty se mají předávat? Účastník prosí zadavatele o zaslání jejich seznamu (viz kapitola 1.4 – úvod).

Odpověď zadavatele:
Ano, zadavatel má na mysli Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Spisová služba AthenA
disponuje pro tento účel rozhraním pro volání webových služeb. Předávat se mají vydané objednávky a vydané a
přijaté faktury. Zadavatel nebude seznam poskytovat.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 7:
Účastník prosí zadavatele o zaslání popisu rozhraní na personální systém OK Base pro zajištění importu seznamu
zaměstnanců a organizační struktury a automatizovaný import mzdových dat (viz kapitola 1.4 – úvod, souvisí
s bodem č. 1).

Odpověď zadavatele:
Cílem je zajištění pravidelné aktualizace seznamu zaměstnanců a organizační struktury. Je možné použít,
obdobně jako u mezd, import datového souboru vytvořeného systémem OKBase nebo využít napojení na
ActiveDirectory. Vhodný způsob bude zvolen v rámci provádění analýzy.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 8:
K jakému účelu si představuje zadavatel komunikaci s Centrální evidencí dotací a rozpočtu CEDR. Z jakého
modulu by měla komunikace s CEDR probíhat (viz kapitola 1.4 – úvod)?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel nepožaduje v kapitole 1.4 komunikaci s Centrální evidencí dotací a rozpočtu CEDR.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 9:
V kapitole 2.3.3 požaduje zadavatel po účastníkovi zajištění administrace, řízení procesu školení a odbornou
garanci školení po celou dobu trvání smluvního vztahu. Rozsah těchto prací není možné jinak odhadnout, a tedy

ani kalkulovat. Předpokládá účastník správně, že to bude v rozsahu 20 člověkodnů ročně, viz kapitola C., bod 5.
“poradenská činnost a rozvoj aplikačního SW dle požadavků zadavatele v rozsahu 20 člověkodnů za rok“? Nebo
na základě samostatných objednávek?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upozorňuje na administrativní chybu ve Výzvě a zadávacích podmínkách kapitoly 3 C. bod 5.
„Poradenská činnost a rozvoj aplikačního SW dle požadavků zadavatele v rozsahu 20 člověkodnů za rok“. Tento
bod zadavatel nepožaduje.
Zadavatel upřesňuje bod 2.3.3 Průběžné školení nových uživatelů, bude probíhat dle požadavků zadavatele na
základě samostatných objednávek podle § 222 odst. 4 písm. a), b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 10:
V kapitole 4.5 Služby požaduje zadavatel školení a konzultace uživatelů dle požadavků zadavatele. Rozsah těchto
prací není možné jinak odhadnout, a tedy ani kalkulovat. Předpokládá účastník správně, že to bude v rozsahu 20
člověkodnů ročně, viz kapitola C., bod 5. “poradenská činnost a rozvoj aplikačního SW dle požadavků zadavatele
v rozsahu 20 člověkodnů za rok“? Nebo na základě samostatných objednávek?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upozorňuje na administrativní chybu ve Výzvě a zadávacích podmínkách kapitoly 3 C. bod 5.
„Poradenská činnost a rozvoj aplikačního SW dle požadavků zadavatele v rozsahu 20 člověkodnů za rok“. Tento
bod zadavatel nepožaduje.
Školení a konzultace uživatelů dle požadavků zadavatele bude řešeno na základě samostatných objednávek
podle § 222 odst. 4 písm. a), b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Dotazy a požadavky na doplňující informace vztahující se k Příloze č. 7 – Podrobná specifikace předmětu
plnění veřejné zakázky včetně sloupce pro potvrzení splnění povinných a hodnocených požadavků na
funkcionality EIS:

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 11:
„Část Evidence smluvních vztahů – Předání objednávek do ESS AthenA“.
Účastník prosí zadavatele o zaslání bližšího popisu integrace s ESS AthenA. Jaká technologie má být zvolena?
Měl zadavatel na mysli Národní standard pro elektronické systémy spisové služby – NSESSS?

Odpověď zadavatele:
Ano, zadavatel má na mysli Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Spisová služba AthenA
disponuje pro tento účel rozhraním pro volání webových služeb.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 12:
„Část styk s bankou – Při platbě kartou a jejím zaúčtování systém umožní párování s bankovním výpisem (platba
kartou zaměstnance)“.
Účastník prosí zadavatele o zaslání bližšího popisu párování s bankovním výpisem. Na jakém principu má
párování probíhat?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel uvádí, že je možno provádět párování úhrad platební kartou principiálně obdobně jako párování úhrad

faktur a dotací pokladny.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 13:
„Část Evidence obchodních partnerů, zakázek a veřejných soutěží – Evidence jednotlivých zakázek“.
Bude postačovat zadání identifikace veřejné zakázky pro zaúčtování PAP?

Odpověď zadavatele:
Ano, bude stačit zadání identifikace veřejné zakázky pro zaúčtování PAP.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 14:
„Část Evidence drobného a dlouhodobého majetku vedeného na podrozvahových účtech; odpisování – Systém
umožní vazbu majetku na dodavatele a konkrétní zakázky (smlouvy).“
Jak si tuto vazbu zadavatel představuje? Jaké údaje mají být svázány?

Odpověď zadavatele:
Systém musí umožnit evidenci čísla účetního dokladu na kartě majetku.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 15:
„Část rozhraní na okolní systémy – Rozhraní pro import organizační struktury zaměstnanců z OK Base“.
Viz dotaz uvedený výše, bod 7.

Odpověď zadavatele:
Viz odpověď na bod 7 dodatečných informací č. 1 ze dne 19. 07. 2018.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 16:
„Část rozhraní na okolní systémy – Rozhraní pro import záznamů analytického členění (údajů PAP).“
Účastník prosí zadavatele o zaslání popisu uvedeného rozhraní. Z jakého důvodu by se měly importovat záznamy
PAP?

Odpověď zadavatele:
Jedná se o import záznamů do CSÚIS, z pohledu zadavatele jde tedy o export dat (údajů PAP).

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 17:
„Část rozhraní na okolní systémy – Rozhraní pro import údajů o mzdách (pro rezervování a zaúčtování).“
O jaké rozhraní se jedná? Účastník prosí zadavatele o zaslání bližšího popisu.

Odpověď zadavatele:
Je možno využít stávající „offline“ způsob prostřednictvím načtení souborů vygenerovaných systémem OKBase:
a) zaúčtování na syntetické účty elektronickou dávkou přes e-mail,
b) odesílání výplat – uložení dávky z OK Base na flash disk a jeho načtení do EIS.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 18:
„Část rozhraní na okolní systémy – Rozhraní pro import údajů o identifikaci koruny z IISSP (kontrolní sestavy).“
Má zadavatel na mysli rozhraní IISSP, které umožňuje porovnání výkazů mezi stavem v EKIS a IISSP?

Odpověď zadavatele:
Ano, zadavatel má na mysli rozhraní IISSP, které umožňuje porovnání výkazů mezi stavem v EKIS a IISSP.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 19:
„Část rozhraní na okolní systémy – Rozhraní pro předávání mezd z OK Base.“
Viz dotaz uvedený výše, bod 7.

Odpověď zadavatele:
Viz odpověď na bod 7 dodatečných informací č. 1 ze dne 19. 07. 2018.

Zadavatel upozorňuje na administrativní chybu v příloze č. 4 Výzvy a zadávacích podmínek:
Původní znění: Celková nabídková cena pro účely posouzení, zda nepřesáhla předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky bez opce.
Nové znění: Celková nabídková cena pro účely posouzení, zda nepřesáhla předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 08. 2018 do 10:00 hodin.

V Praze dne 19. 07. 2018

S pozdravem
Mgr. Ing. Markéta
Šťástková

Digitálně podepsal Mgr. Ing.
Markéta Šťástková
Datum: 2018.07.19 16:00:37
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Mgr. Ing. Markéta Šťástková

