
TACR/1285-8/2021

Zápis z jednání předběžné tržní konzultace k plánované veřejné

zakázce vztahující se ke sdílenému informačnímu systému TA ČR

Datum jednání: od 10:00 do 13:006. 10. 2021

Místo: TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043

Forma jednání: hybridní

Přítomné subjekty: dle prezenční listiny

Předmětem druhého jednání předběžné tržní konzultace bylo zevrubné představení návrhu zadávací

dokumentace a rámcové dohody k veřejné zakázce „Sdílený informační systém TA ČR - etapa 2“, který

zadavatel uvažuje řešit právě formou rámcové dohody a souvisejícího DNS.

I. Průběh

Zadavatel v prezentaci (viz příloha) představil:

● stav projektu SISTA (obecný rámec, posun oproti minulému setkání),

● finální znění zadávací dokumentace před jejím vyhlášením v plánovaném termínu: ,13. 10. 2021

● upravenou strukturu činností a služeb, které budou předmětem rámcové dohody spolu

s kvalifikačními požadavky,

● typy jednotlivých minitendrů a účely jejich použití,

● vybrané pasáže smluvního vztahu (rámcové dohody),

● časový sled následných kroků a postup pro účast v zadávacím řízení.

Podklady (návrh zadávací dokumentace spolu s návrhem rámcové dohody) byly dne 4. 10. 2021

rozeslány ve formátu PDF e-mailovou zprávou všem registrovaným účastníkům PTK. Na jednání

předběžné tržní konzultace se zaregistrovalo celkem 26 účastníků z 22 subjektů.
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II. Zjištění z předběžné tržní konzultace s vlivem na zadávací podmínky (§ 36 odst. 4 ZZVZ):

Zadávací dokumentace:

● Na základě podnětů z diskuse s přítomnými zástupci dodavatelů byly zadavatelem zpřesněny

či upraveny následující části zadávací dokumentace:

1. U technické kvalifikace proběhla diskuze k možným modelům provozování vyvinutých

IT systémů. Na základě této diskuse byla na straně 7 upřesněna problematika provozování

informačního systému - on-premise či prostřednictvím cloud služeb pod parametry, které

garantují dostupnost provozovaného řešení - tzv. SLA (není znám konkrétní autor

návrhu). Nové znění zadávací dokumentace: „Dodavatelská zkušenost s vývojem jakéhokoliv IT

produktu, který je dostatečně specifikován, využívá open source technologie a pracuje s nejméně 50

uživateli. Produkt musí být v síťovém produkčním provozu (on-premise či prostřednictvím cloudových

služeb s garantovanou úrovní poskytovaných služeb SLA nebo jinými účelnými prostředky). Produkt

dodavatel popíše a do produkčního provozu musí být uveden v posledních 3 letech, přičemž hodnota

jeho pořízení byla min 500 000,- Kč bez DPH. Jednotlivé projekty k prokázání technické kvalifikace dle

§79 budou vyplněny a podepsány jako samostatné přílohy s využitím formuláře připojeného v příloze

č. 3 Referenční list - popis IT produktu k prokázání technické kvalifikace dle §79.”

2. U technické kvalifikace na straně 7 zadavatel zpřesnil slovo „výhradně” náhradou „zejména”

(není znám konkrétní autor návrhu, jde o podnět z diskuse). Nové znění zadávací dokumentace:

„Současně předloží čestné prohlášení o připravenosti provádět vývojové práce zejména pro platformu

definovanou zadavatelem tj. principy služeb a platformy Kubernetes (Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

k prokázání technických kvalifikačních požadavků k VZ - Rámcová dohoda „Sdílený informační systém

TA ČR - etapa 2”)”.

3. U technické kvalifikace na straně 8 byla upřesněna problematika změny odborných garantů

v průběhu rámcové dohody. Na konec odrážky se přidává nová věta: „V případě, že by došlo

ke změně osob v týmu pověřeným k realizaci této zakázky, je nutné, aby osoby, jež je nahradí, taktéž

splňovaly uvedené kvalifikační požadavky.” (Není znám konkrétní autor návrhu, jde o podnět

z diskuse a zdůraznění principu dle § 136 ZZVZ).

4. U dalších podmínek a informací na straně 9 se na konci první odrážky doplnil zadavatel zpřesnění.

Nová věta upřesňuje společné podávání nabídek více dodavatelů:“ ...Taktéž v případě společné

účasti dodavatelů bude možné podat pouze jednu nabídku za danou spoluúčast dodavatelů.”
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5. U dalších podmínek a informací na straně 9 byla dlouze diskutována všemi účastníky PTK

diskutované téma střetu zájmu, aniž padl konkrétní návrh. Zadavatel sám navrhl nové znění

zadávací dokumentace: „Dodavatel podpisem rámcové dohody (Příloha č. 1 zadávací dokumentace)

bere na vědomí, že se po dobu její účinnosti a dvou let následujících od skončení účinnosti může dostat

do střetu zájmu. V případě žádosti o dotační podporu v rámci dotačních titulů administrovaných

v systému ISTA, IS BETA či SISTA, a to i jako subjekt, který participuje na činnostech při řešení projektu

nebo ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, bude mít dodavatel povinnost zadavatele

neprodleně informovat o úmyslu podat nabídku do výše uvedených systémů. Zadavatel následně učiní

prostřednictvím nastavení systémů příslušná opatření nezbytná k zamezení vzniku případného střetu

zájmů.”

Rámcová dohoda:

● Na základě diskuse s přítomnými zástupci dodavatelů byly upřesněny / upraveny následující části

rámcové dohody:

1. V článku 5 Postup směřující k uzavírání jednotlivých dílčích smluv v minitendrech s obnovením

soutěže odst. 5 na straně 8 byla doplněna čárka a pokračování věty k uplatnění 10 % paušálních

nákladů. Nové znění odstavce rámcové dohody: „...avšak celková nabídková cena v návrhu řešení

nesmí po přičtení paušálních nákladů překročit předpokládanou hodnotu minitendru, stanovenou

zadavatelem.” (Není znám konkrétní autor návrhu, jde o podnět z diskuse).

2. V článku 5 Postup směřující k uzavírání jednotlivých dílčích smluv v minitendrech s obnovením

soutěže odst. 9 na straně byl upřesněn odstavec k uplatnění 10 % paušálních nákladů, jsou-li ve

výzvě umožněny. Nové znění odstavce rámcové dohody: „Účastník má možnost, pokud to zadavatel

umožnil ve výzvě k podání návrhu řešení, do ceny návrhu řešení započíst jako její součást až 10 %

paušálních nákladů. Cena návrhu řešení, kterou bude zadavatel hodnotit v dílčím hodnotícím kritériu b),

bude tvořena součinem počtu hodin, které účastník navrhuje ve svém návrhu řešení jako hodiny

potřebné pro řešení a navrhovanou hodinovou sazbou, a též přičtenými 10 % paušálních nákladů z

uvedeného součinu. Účastník není povinen 10 % paušálních nákladů přičítat.” (Není znám konkrétní

autor návrhu, jde o podnět z diskuse).
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3. V článku 5 Postup směřující k uzavírání jednotlivých dílčích smluv v minitendrech s obnovením

soutěže, odst. 15 na str. 11 byla zpřesněna formulace, aby bylo zřejmé, že ke zrušení minitendru

přistoupí zadavatel před odesláním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Nové znění

odstavce rámcové dohody: „Zadavatel si vyhrazuje právo minitendr do okamžiku odeslání oznámení

o výběru návrhu řešení účastníka rámcové dohody v daném minitendru zrušit a neuzavřít dílčí smlouvu

s žádným účastníkem. Zadavatel odešle oznámení o zrušení minitendru s uvedením důvodu zrušení

účastníkům, kterým odeslal výzvu, kteří následně podali návrh řešení v daném minitendru a nebyli

vyloučeni, a to bez zbytečného odkladu po zrušení minitendru. Minitendr může být zrušen, pokud:...”

(Není znám konkrétní autor návrhu, jde o podnět z diskuse).

4. V článku 5 Postup směřující k uzavírání jednotlivých dílčích smluv v minitendrech s obnovením

soutěže odst. 16 na straně 11 se na konec odstavce vkládá nová věta: „Uvedené neplatí

pro povinný minitendr. “ (Není znám konkrétní autor návrhu, jde o podnět z diskuse).

5. V článku 5 Postup směřující k uzavírání jednotlivých dílčích smluv v minitendrech s obnovením

soutěže odst. 18 na straně 11 byl upřesněn postup pro odměnu za návrh řešení, který nebyl

vybrán k realizaci, ale poskytl návod, nápad, postup či inspiraci ve smyslu, že akceptaci ceny

a konkrétní obsah informace k využití dohodne Zadavatel s příslušnými dodavateli. Nové znění

odstavce rámcové dohody: „Odměna za návrh - Zadavatel může ve výzvě k podání návrhu řešení

uvést podmínky za jakých vyplatí odměnu za návrh (dále jako “cenu”), který vyplyne z účasti dodavatele

v minitendru (tím se rozumí také podání návrhu řešení) zaměřeném na hledání složitějšího řešení

problému, postupu či způsobu řešení. Cenu vyplatí těm návrhům řešení, které nebyly vybrány k realizaci,

ale poskytly návod, nápad, postup či inspiraci k vyřešení dané problematiky. Výši ceny a její podmínky

stanoví výzva přičemž její akceptaci a vyplacení dohodne Zadavatel s dodavatelem nebo dodavateli

účastnícími se daného minitendru. Součet cen nesmí překročit 10 % předpokládané hodnoty

minitendru.”

6. V článku 6 Postup směřující k uzavírání jednotlivých dílčích smluv v minitendrech bez obnovení

soutěže odst. 2 písm. a) na straně 12 odstranil zadavatel podmínku produkčního provozu. Nové

znění odstavce 2 písm. a) rámcové dohody: „jde o návrhy řešení se zachováním stávající technologie

(částí ISTA, IS BETA nebo SISTA) dodané účastníkem, která je v provozu a hodnota plnění nepřesáhne

2 mil. Kč ročně bez DPH vůči účastníkovi rámcové dohody,” (není znám konkrétní autor návrhu, jde

o podnět z diskuse).
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7. V článku 7 Společné podmínky platné pro minitendry s obnovením soutěže či bez obnovení

soutěže odst. 2 byla upravena nejasnost ohledně četnosti a platnosti takového postupu vůči

účastníkům rámcové dohody. Záměrem Zadavatele je v těchto výjimečných případech

nepřekročit v rámci kalendářního roku limit 2.000.000,- Kč celkem a nikoliv pro každého

z dodavatelů. Nové znění odstavce rámcové dohody: „Zadavatel má právo zadat plnění minitendru

charakteru (A) analytické a konzultační, kterémukoliv účastníkovi rámcové dohody, pokud hodnota

plnění v takovém minitendru nepřesáhne max. 300.000,- Kč bez DPH. Tento postup lze opakovat

maximálně 6x v každém kalendářním roce. Pro tento typ zadání se nepoužijí hodnotící kritéria dle této

rámcové dohody” (Není znám konkrétní autor návrhu, jde o podnět z diskuse).

8. V článku 8 Trvání dohod a celková cena veřejné zakázky, odst. 4 doplnil zadavatel možnost

účastníka podat výpověď rámcové dohody před koncem doby, na kterou byla uzavřena. Nové

znění odstavce rámcové dohody: „V souladu s ustanovením § 1998 a násl. OZ jsou obě smluvní

strany oprávněny tuto rámcovou dohodu vypovědět, a to bez udání důvodu. Jelikož rámcová dohoda

představuje inovativní přístup k návrhu, vývoji nebo rozvoji budoucího informačního systému (SISTA)

prostřednictvím IT služeb, může být zadavatelem rozhodnuto o jejím ukončení ve formě výpovědi

zejména v případě, nebude-li účelu a cílů rámcové dohody průběžně dosahováno/dosaženo. Výpovědní

lhůta činí tři kalendářní měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení

výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď může být provedena pouze písemnou formou.” (není znám

konkrétní autor návrhu, jde o podnět z diskuse).

9. V článku 11 Závěrečná ustanovení odst. 3 na straně 17 byla zadavatelem po diskusi s účastníky

upravena nejasnost ve sjednané inflační doložce. Nové znění odstavce rámcové dohody: „Smluvní

strany si tímto sjednávají tzv. inflační doložku, což znamená, že účastník je oprávněn, a to nejdříve

po dvou letech účinnosti rámcové dohody, na každý rok ze zbývajících dvou let jednostranně zvyšovat

cenu za služby poskytované na základě výběru v minitendru vyhlášeného na základě této rámcové

dohody (pro potřeby tohoto odstavce jako “služby”), a to v případě, že procentuálně vyjádřená míra

inflace za předchozí rok převýší 2 % hranici. V případě, že vznikne právo na zvýšení cen za poskytnuté

služby dle této inflační doložky, platí, že maximální nabídková cena uvedená v příloze č. 1 rámcové

dohody se zvyšuje o míru inflace za předchozí rok. Účastník je povinen při zvyšování cen za služby

vycházet z oficiálních informací poskytovaných ČNB či Českým statistickým úřadem nebo jinou k tomu

oprávněnou či pověřenou institucí. Navýšení musí přesně odpovídat procentuální hodnotě míry inflace

stanovené institucí uvedenou výše, případně může být nižší. O zvýšení maximální nabídkové ceny
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je účastník povinen zadavatele informovat.” (není znám konkrétní autor návrhu, jde o podnět

z diskuse).

10. V článku 11 Závěrečná ustanovení odst. 5 na straně 18 byla upřesněna problematika střetu

zájmu (srov. s bodem 6 úprav ZD). Nové znění odstavce rámcové dohody: „Účastník podpisem této

rámcové dohody bere na vědomí, že se po dobu její účinnosti a dvou let následujících od skončení

účinnosti může dostat do střetu zájmu. V případě žádosti o dotační podporu v rámci dotačních titulů

administrovaných v systému ISTA, IS BETA či SISTA, a to i jako subjekt, který participuje na činnostech

při řešení projektu nebo ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, bude mít dodavatel

povinnost zadavatele neprodleně informovat o úmyslu podat nabídku do výše uvedených systémů.

Zadavatel následně učiní prostřednictvím nastavení systémů příslušná opatření nezbytná k zamezení

vzniku případného střetu zájmů.” (není znám konkrétní autor návrhu, jde o podnět z diskuse).

11. V článku 11 Závěrečná ustanovení byl na straně 18 doplněn nový odstavec upravující

problematiku potenciálně „neomezené” odpovědnosti za škody způsobené účastníkem rámcové

dohody (autorem podnětu je Ladislav Koubek, CGI IT Czech Republic s.r.o. ). Nové znění odstavce

navržené zadavatelem v rámcové dohodě: „Zadavatel ve smluvních podmínkách jednotlivých plnění

v minitendrech může upravit smluvní pokuty a výši odpovědnosti za škodu. Jejich výše bude stanovena

ve výzvě přiměřeně k předmětu plnění tak, aby činila maximálně pětinásobek hodnoty plnění

v minitendru. Podrobnosti stanoví výzva.”

12. Exit plán - Pan Kučera v diskusi zmínil, že ustanovení ohledně exit plánu je v rámcové dohodě

z pohledy způsobu vývoje téměř nadbytečné. Zadavatel proto provedl aktualizaci celého

ustanovení článku 10 na straně 16 rámcové dohody.

III. Ostatní informace

Tři účastníci PTK označili termín pro podání nabídek na minitendry v řádu 7 dní od zveřejnění výzvy

za doslova „šibeniční”. Dle jejich vyjádření má například mezinárodní firma pevně definovaný schvalovací

proces pro podávání nabídek, který nelze obcházet a ze své povahy nějaký čas trvá.

● Stanovisko zadavatele: Lhůta pro podání návrhu řešení (která je minimálně 7 kalendářních dnů)

je věcnou nikoliv formální záležitostí a vychází z důvodnosti daného mechanismu operativnosti

tj. účelnosti postupu. Zadavatel její konkrétní délku vždy pečlivě volí dle věcné náplně řešení každého
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minitendru - zadání rozsáhlejších témat, zaměřených například na dodávku programovacích

prací, se  zadavatel snaží před vyhlášením konzultovat se všemi účastníky.

● Pro srovnání uvádí zadavatel příklad z první etapy rámcové dohody z minitendru č. MT019 s názvem

IdM a Rejstřík osob, kde byla předpokládaná hodnota 1 600 000 Kč bez DPH, u kterého bylo zadání

recenzováno a dále zadavatel poskytl lhůtu 14 kalendářních dnů na vypracování a podání návrhu.

Pokud by zadavatel tuto výchozí lhůtu nastavil na více dnů, bylo by to na úkor zachování potřebné

operativnosti.

Audio záznam nebyl pořízen. Prezenční listina ano, a to jak ve fyzické formě u fyzicky přítomných

zástupců dodavatelů, tak ve formě elektronické u vzdáleně připojených dodavatelů. Jednotlivé registrační

formuláře jsou uchovány pouze v elektronické podobě.

V Praze dne .8. 10. 2021

Přílohy zápisu:

● P1: Přehled účastníků PTK č. 2 projektu SISTA - etapa 2 (dokument ve formátu PDF).

● P2: Předběžná tržní konzultace č. 2 projektu SISTA - etapa 2 (prezentace ve formátu PDF).

● P3: Zadávací dokumentace - verze pro účastníky PTK (dokument ve formátu PDF).

● P4: Rámcová dohoda - verze pro účastníky PTK (dokument ve formátu PDF).

7 / 7



18.10.2021 18:19:02

Přehled účastníků PTK č. 2 projektu SISTA - etapa 2 (6. 10. 2021)

ID Název dodavatele/jméno účastníka Jméno a příjmení zástupce č. 1 Jméno a příjmení zástupce č. 2 Účast na jednání

01 Nan Tech, s.r.o. Marek Stračánek Zdeněk Styblík on-line

02 elevup Daniel Jay Lett v sídle TAČR

03 inQool a.s. Mgr. Tibor Szabó v sídle TAČR

04 Commity.cz s.r.o. Leoš Přikryl Alois Holub on-line

05 Marbes s.r.o. Antonín Neubauer v sídle TAČR

06 Marbes s.r.o. Ondřej Buriánek on-line

07 Datalite, spol. s r.o. Čestmír Sládek v sídle TAČR

08 POWER PATTERNS s.r.o. Petr Kučera on-line

09 Picabo.cz a.s. Ing. Jan Šarapatka Ondřej Kobr v sídle TAČR

010 Betrian a.s. Arnošt Matějka Jakub Štok on-line

011 Atos Zuzana Fialová Petr Řáda v sídle TAČR

012 CGI IT Czech republic s.r.o. Luděk Rašek on-line

013 CGI IT Czech republic s.r.o. Ladislav Koubek Pavel Křikava v sídle TAČR

014 AHASWARE, s.r.o. Jan Pinkas David Míšek on-line

015 KOMIX s.r.o. Martin Janček on-line

016 Devterium s.r.o. Pavel Pelc Ondřej Pár on-line

017 fnx.io Tomas Zverina on-line

018 Y Soft Ondřej Krajíček on-line

019 KOMIX s.r.o. Petr Sobotka on-line

020 OKsystem a.s. Martin Kouba on-line

021 Datalite, spol. s r.o. Vendula Šimonová on-line

022 KeepAlive s.r.o. Lukáš Nožička Oskar Altman on-line

023 LightComp v.o.s. Petr Pytelka Karel Žáček on-line

024 Eduard Hlava Eduard Hlava on-line

025 Vladimír Sedláček Vladimír Sedláček v sídle TAČR

026 Jana Sedláková Jana Sedláková on-line
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KRÁTKÝ POPIS

Předběžná tržní 
konzultace - 
Rámcová dohoda 
k vývoji produktu 
SISTA - 2. etapa

Technologická agentura České republiky

6. 10. 2021
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Program předběžné tržní konzultace
● Úvodní slovo zástupce Zadavatele - M. Bunček (ředitel kanceláře TA ČR)

● Představení ZD - P. Slípek (právník)

● Doporučený postup podání nabídky P. Slípek 
● Diskuse,  závěr - M. Bunček, P. Slípek 

Připojit se přes ⇒ Google Meet 

https://meet.google.com/rpt-iksj-vbr?authuser=0&hs=122
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Úvodní slovo 
a očekávání zástupce 
Zadavatele

cca 15 minut
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Technologická agentura ČR
● Je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním 
z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. 
Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, 
která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

● Jednoduše řešeno - vnímejte nás jako „finanční instituci”, která  podporuje aplikovaný 
výzkum a inovace různou formou nástrojů (veřejná podpora a veřejné zakázky…).
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Obsah ZD

cca 30 minut
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Struktura činností (služeb)
Kód Popis činnosti

AN Analýzy, příprava a návrhy dokumentací i související činnosti (např. jejich aktualizace)

BP
Modelování business procesů, analýzy procesů, analýzy návazností, organizační přerušení a možné 
navazující návrhy uživatelských scénářů

TE Testování

NT
Návrhy testovacích scénářů, testovacích procesů, testování použitelnosti, testování funkčnosti 
v‚rámci možných rozdílných resortních pracovišť 

AR
Realizace v rozsahu dohodnuté architektury, technologií, návrh a programování funkčních vzorků 
nebo prototypů 

PR Programování dle zadání zadavatele nebo v návaznosti na akceptované řešení

To vše za jednotnou hodinovou sazbu  max 1700 Kč bez DPH
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Diskuse a zaver

cca 30 minut
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Termíny viz ZD 

● Říjen - věstník veřejných zakázek a lhůta pro příjem nabídek.
● Listopad - vyhodnocení, případné výzvy k prokázání kvalifikace, rezerva na případné 

námitky. 
● Konec listopadu / začátek prosince - uzavření rámcové dohody s vybranými účastníky.
● Prosinec - první společná schůzka , zpřístupnění vybrané dokumentace z projektové 

knihovny. 
● Přelom roku - vyhlášení prvních témat k řešení.
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Projednání jednotlivých pasáží RD

● Typy MT

● Podmínky

● Soutěžní a nesoutěžní

● Práva k nehmotnému vlastnictví
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Projednání kvalifikace

● viz  ZD
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Závěr

● dle diskuse
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www.tacr.cz
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https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00025001
https://nen.nipez.cz/portal/mwclient/main.html?formName=FRM.Verejna_zakazka_FRM9.detail_uverejnene_Novela2016_MW&selectedID=1193813487
https://nen.nipez.cz/portal/mwclient/main.html?formName=FRM.Verejna_zakazka_FRM9.detail_uverejnene_Novela2016_MW&selectedID=1193813487
https://nen.nipez.cz/portal/mwclient/main.html?formName=FRM.Verejna_zakazka_FRM9.detail_uverejnene_Novela2016_MW&selectedID=1193813487
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TACR
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mailto:jana.karbanova@tacr.cz
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/08/24/1629816535_Z%C3%A1pis%20z%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20tr%C5%BEn%C3%AD%20konzultace%20SISTA%20II.%20etapa.pdf
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https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7732731
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