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Vážení, v souvislosti s veřejnou zakázkou „Porovnání procesů a dat stávajícího systému s nově 
navrhovaným systémem tvorby technických norem“, evid. č. VZ 344669, byla zadavateli dne 
19.3.2013 doručena písemná žádost o dodatečnou informaci. Podle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), Vám zasíláme přesné znění dotazu včetně přesného 
znění odpovědi. V souladu se ZVZ neuvádíme identifikační údaje dodavatele, který písemně 
dodatečné informace požadoval.  
 

Přesné znění dotazu: 

 

Dle zadávací dokumentace veřejné zakázky (ev. Č. VZ 344669) , dále jen ZD, 

je dílčí hodnotící kritérium b), dle IV. 10. B) ZD, zaměřeno na hodnocení 

kvality návrhu řešení realizace veřejné zakázky (nabízených služeb). Toto 

dílčí kritérium obsahuje 6 subkritérií. Pro toto dílčí kritérium je uveden 

požadavek pro zpracování textu nabídky dle IV. odst 9.2 číslo 8 ZD. 

V ZD není uvedena definice kvality řešení jednotlivých sub kritérií 

předmětného dílčího kritéria a uchazeč z tohoto důvodu nemůže připravit 

konkurence schopnou nabídku. Není  v silách uchazeče odhadnout, co je 

míněno kvalitou návrhu řešení a jak bude tato kvalita posuzována; jaké jsou 

hlavní oblasti kvality, jaké jsou preference zadavatele a jaké jsou metriky 

pro jednotlivá sub kritéria. Z tohoto důvodu hrozí, že zadavatel obdrží 

neporovnatelné nabídky, zejména z pohledu skladby prací/konzultací, jejich 

rozsahu a detailizace výstupních dokumentů. Dále tento stav naznačuje 

možnost účelové manipulace s hodnocením tohoto dílčího kritéria ve prospěch 

konkrétního uchazeče. 

 

Z tohoto důvodu klademe následující dotazy. 

1) Sub kritérium první 

Text sub kritéria "Modelování procesů tvorby technických norem stávajícího 

a nově navrženého systému (včetně kontroly propojení vnitřních vazeb mezi 

aktivitami KA02 a KA03)". 

- Myslí zde zadavatel kvalitou návrhu řešení metodiku porovnání stávajících 

a nově navržených procesů které vznikly v aktivitách KA02 a KA03?  

- Předpokládá zadavatel že uchazeč bude vycházet z výstupů předcházejících 

etap a nebude tedy provádět analýzu znovu? 

- Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána metodikou, normou, 

obecnými postupy procesního modelování a délkou trvání této části veřejné 

zakázky? 

 

2) Sub kritérium druhé 

Text sub kritéria "Detailní porovnání procesů, vstupní a výstupní struktury 

dat stávajícího a nově navrženého systému." 

- Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána požadovanou mírou 

součinnosti zadavatele a časovým harmonogramem? 

- Je rozsah vstupní a výstupní struktury dat  dán popisem vstupů a výstupů 

procesního modelu nově navrženého systému který vznikl v aktivitách KA02 a 

KA03? 
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3) Sub kritérium třetí 

Text sub kritéria "Implementace procesního řízení při tvorbě technických 

norem" 

- Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána popisem metodiky 

procesního modelování pro řízení optimalizovaného procesu a časového 

harmonogramu pro zpracování této metodiky? 

- Je implementace procesního řízení dané oblasti chápána jako zpracování 

této metodiky s definicí uzlových měřicích bodů a způsobem měření 

výkonnostních ukazatelů? 

 

4) Sub kritérium čtvrté 

Text sub kritéria "Analýza požadavků na zabezpečení IS" 

- Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána popisem metodiky pro 

zabezpečení a dosažení co nejlepší úrovně důvěryhodnosti, integrity a 

dostupnosti dat a časového harmonogramu pro zpracování této metodiky? 

- Je maximálně kvalitní použití příslušných ISO norem? 

 

5) Sub kritérium páté 

Text sub kritéria "Testování technické migrace dat" 

- Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána popisem metodiky 

zajištění testování technické migrace dat? 

 

6) Sub kritérium šesté 

Text sub kritéria "Školení zaměstnanců" 

- Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána popisem rozsahu školení 

pro oblasti procesního řízení v oblasti managementu procesů, v oblasti 

uživatelů procesů nově navrženého systému a bezpečného nakládání s 

informacemi? 

- Je takto definovaný rozsah maximálně kvalitní při použití standardů a 

norem? 

 

Přesné znění odpovědi: 

V úvodu svého dotazu uvádíte mj., že v zadávací dokumentaci není definice kvality řešení 

jednotlivých subkritérií dílčího hodnotícího kritéria. K tomu uvádíme, že pro zpracování 

plnohodnotné nabídky není vůbec potřeba definovat pojem „kvalita“. Definování tohoto pojmu by 

právě naopak vyvolalo nejistotu v řadách dodavatelů, protože „kvalitu“ nelze obecně definovat a 

někteří dodavatelé by oprávněně mohli naopak diskriminačně vnímat skutečnost, že případná 

definice „kvality“ není objektivně navržena, protože někteří dodavatelé mohou pojem „kvalita“ 

chápat zcela jinak.  Proto zadavatel zvolil ten nejobjektivnější způsob stanovení dílčího hodnotícího 

kritéria. Zda právě tento fakt je dodavateli ve skutečnosti na překážku, se může zadavatel pouze 

domnívat. Zadavatel tedy zcela nechápe tento dodavatelův postřeh, protože s ním zpracování 

nabídky nesouvisí. Pokud má dodavatel na mysli fakt, aby zadavatel definoval „kvalitu“ jako např. 

komplexnost, vhodnost, provázanost apod., pak zadavatel uvádí, že takto definovat dílčí hodnotící 

kritérium, resp. subkritéria, není již možné. K tomuto zadavatel doporučuje dodavateli prostudovat 

rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
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Dále k vašemu dotazu uvádíme, že preference zadavatele pro zpracování nabídky jsou naprosto 

stejné vůči každému dodavateli a je pouze na nich, jakou formu zpracování nabídky zvolí. Zadavatel 

se neobává, že obdrží neporovnatelné nabídky, protože k tomu není žádný důvod. Není tedy potřeba, 

aby dodavatel jakkoliv „odhadoval“ kvalitu řešení, dodavatel má připravit nabídku v souladu 

s právními předpisy a zadávací dokumentací, přičemž podklady ze strany zadavatele pro její 

vypracování jsou zcela postačující a obsažné. 

K poznámce dodavatele, že v zadávací dokumentaci není uvedena „metrika“ dílčího hodnotícího 

kritéria, resp. subkritérií, uvádíme, že právě „metrika“ je uvedena na straně 18 zadávací 

dokumentace. Stanovení dílčího hodnotícího kritéria, resp. subkritérií, je provedeno zcela v souladu 

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Pokud se dodavatel domnívá, že 

každé subkritérium musí obsahovat váhové procentní vyjádření, pak uvádíme, že podle ZVZ tomu tak 

není. K tomuto zadavatel doporučuje dodavateli prostudovat ZVZ a jeho příslušná ustanovení týkající 

se procesu a metody stanovování hodnot dílčího hodnotícího kritéria. 

Proti poznámce dodavatele, že stanovení dílčího hodnotícího kritéria umožňuje účelovou manipulaci 

s nimi ve prospěch konkrétního uchazeče, se zadavatel důrazně ohrazuje. Zadavatel považuje toto 

obvinění dodavatele za zcela absurdní a nesmyslné. Hodnotící kritéria jsou stanovena s největší 

možnou mírou otevřenosti a transparentnosti tak, aby co nejvíce dodavatelů mohlo zpracovat a 

podat nabídku. Zadavatel se může pouze domnívat, že právě tento fakt dodavateli vadí. Zadávací 

dokumentace byla navíc bez výhrad schválena nadřízeným orgánem zadavatele, tj. Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Zadavatel vnímá výše uvedené obvinění jako zcela účelové a věcně, fakticky a 

především právně ničím nepodložené. Není možné akceptovat fakt, kdy dodavatel pouze účelově a 

právně nepodloženě veřejně obviní zadavatele z možné manipulace s dílčím hodnotícím kritériem. 

Zadavatel tedy upozorňuje na skutečnost, že využije veškeré možnosti na svou obranu, které právní 

řád ČR poskytuje, a to včetně prostředků práva trestního. 

 

K Vašim konkrétním dotazům uvádíme následující: 

 

Přesné znění dotazu: 

1) Sub kritérium první 

Text sub kritéria "Modelování procesů tvorby technických norem stávajícího a nově navrženého 

systému (včetně kontroly propojení vnitřních vazeb mezi aktivitami KA02 a KA03)". 

 Myslí zde zadavatel kvalitou návrhu řešení metodiku porovnání stávajících a nově navržených 

procesů které vznikly v aktivitách KA02 a KA03?  

Odpověď: 

Ano, jedním z výstupů je i metodika porovnání stávajících a nově navržených procesů, které budou 

výstupem veřejné zakázky  VZ 216141. 

Přesné znění dotazu: 

 Předpokládá zadavatel že uchazeč bude vycházet z výstupů předcházejících etap a nebude tedy 

provádět analýzu znovu? 
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Odpověď: 

Ano, dodavatel bude vycházet z výstupů projektu Analýza systému tvorby technických norem – Části 

A: Analýza procesu zpracování a distribuce externích dokumentů na úrovni evropských a 

mezinárodních organizací a Části B: Analýza požadovaných procesů tvorby technických norem 

s využitím systémů evropských a mezinárodních normalizačních organizací s ohledem na potřeby a 

možnosti na národní úrovni. 

 

Přesné znění dotazu: 

 Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána metodikou, normou, obecnými postupy procesního 

modelování a délkou trvání této části veřejné zakázky? 

Odpověď: 

Výstup první etapy veřejné zakázky VZ 344669 musí odpovídat obecným postupům pro procesní 

modelování. 

 

Přesné znění dotazu: 

2) Sub kritérium druhé 

Text sub kritéria "Detailní porovnání procesů, vstupní a výstupní struktury dat stávajícího a nově 

navrženého systému." 

 Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána požadovanou mírou součinnosti zadavatele a 

časovým harmonogramem? 

Odpověď: 

Výstup druhé etapy veřejné zakázky VZ 344669 je limitován podklady vyplývajícími z řešení veřejné 

zakázky VZ 216141. Součinnost zaměstnanců zadavatele je možná na úrovni uživatelů současného 

informačního systému.  Harmonogram je nedílnou součástí zveřejněné zadávací dokumentace. 

 

Přesné znění dotazu: 

 Je rozsah vstupní a výstupní struktury dat  dán popisem vstupů a výstupů procesního modelu nově 

navrženého systému který vznikl v aktivitách KA02 a KA03? 

Odpověď: 

Rozsah vstupní a výstupní struktury dat je dán výstupem z veřejné zakázky VZ 216141 a podklady 

zadavatele. 

 

Přesné znění dotazu: 

3) Sub kritérium třetí 

Text sub kritéria "Implementace procesního řízení při tvorbě technických norem" 

- Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána popisem metodiky procesního modelování pro 

řízení optimalizovaného procesu a časového harmonogramu pro zpracování této metodiky? 

- Je implementace procesního řízení dané oblasti chápána jako zpracování této metodiky s definicí 

uzlových měřicích bodů a způsobem měření výkonnostních ukazatelů? 
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Odpověď: 

Popis metodiky procesního řízení by měl vycházet z návrhu optimalizovaného systému zpracování  

metadat a ukládání dokumentů a z návrhu optimalizace procesů tvorby technických norem, které 

budou k dispozici jako výstupy veřejné zakázky VZ 216141, Část A, 3. etapa a Část B, 2. etapa. 

Součástí výstupu má být i přehled výkonnostních ukazatelů s popisem. 

Přesné znění dotazu: 

4) Sub kritérium čtvrté 

Text sub kritéria "Analýza požadavků na zabezpečení IS" 

 Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána popisem metodiky pro zabezpečení a dosažení co 

nejlepší úrovně důvěryhodnosti, integrity a dostupnosti dat a časového harmonogramu pro 

zpracování této metodiky? 

 

Odpověď: 

Ano, popis metodiky pro zabezpečení a dosažení co nejlepší úrovně důvěryhodnosti, integrity a 

dostupnosti dat je jedním z výstupů. 

Přesné znění dotazu: 

 Je maximálně kvalitní použití příslušných ISO norem? 

Odpověď: 

Ano, přehled požadavků na zabezpečení informačního systému má vycházet z platné legislativy a 

technických norem, tj. i z norem ISO/IEC. 

Přesné znění dotazu: 

5) Sub kritérium páté 

Text sub kritéria "Testování technické migrace dat" 

 Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána popisem metodiky zajištění testování technické 

migrace dat?  

Odpověď: 

Ano, popis metodiky zajištění testování technické migrace dat má být jedním z výstupů veřejné 

zakázky VZ 344669. 

Přesné znění dotazu: 

6) Sub kritérium šesté 

Text sub kritéria "Školení zaměstnanců" 

- Je kvalita návrhu řešení tohoto sub kritéria dána popisem rozsahu školení pro oblasti procesního 

řízení v oblasti managementu procesů, v oblasti uživatelů procesů nově navrženého systému a 

bezpečného nakládání s informacemi? 

- Je takto definovaný rozsah maximálně kvalitní při použití standardů a norem? 

Odpověď: 

Výstup 6. etapy VZ 344669 nezahrnuje pouze popis rozsahu školení, ale předpokládá předání 

konkrétních materiálů pro školení včetně realizace školení zaměstnanců zadavatele v jeho 

prostorách. V rámci podkladů ke školení je možno využít odkazů na platné ČSN. 


