ÚSTAVNÍ SOUD
JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO

Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci
Zadavatel - Česká republika - Ústavní soud, IČ: 48513687, se sídlem Joštova 8, 660 83 Brno (dále jen
„zadavatel“) tímto vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce malého
rozsahu na dodávku a implementaci informačního personálního a mzdového systému.
Předmětem veřejné zakázky, kterou má zadavatel v úmyslu zadávat jako veřejnou zakázku malého
rozsahu, bude dodávka a implementace informačního personálního a mzdového systému pro potřeby
zadavatele dle funkčních požadavků, uvedení systému do provozuschopného a bezvadného funkčního
stavu, pro který je určen v souladu s aktuální legislativou, zajištění migrace úplných a komplexních dat
ze stávajícího informačního personálního a mzdového systému GINIS včetně integrace s ekonomickým
systémem GINIS provozovaného společností GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, se sídlem Erbenova
2108/4, 586 01 Jihlava. Vybraný dodavatel bude současně poskytovat servisní podporu a rozvoj
dodaného systému včetně zajištění školení uživatelů. Informační personální a mzdový systém (dále
také jen „systém“) bude zpracovávat personální a mzdové údaje pro přibližně 160
zaměstnanců včetně 15 soudců.
Přílohou č. 1 této výzvy jsou funkční požadavky, resp. vymezení technických zadávacích podmínek
předmětu veřejné zakázky (část zadávací dokumentace), které budou zadavatelem změněny či
doplněny na základě informací získaných z výsledků předběžné tržní konzultace. Přílohou č. 2 výzvy
jsou technické nefunkční požadavky.
Zadavatel tímto vyzývá potenciální dodavatele a odborníky k účasti v předběžné tržní konzultaci
konané elektronicky písemnou formou, a to za účelem získání informací relevantních pro upřesnění
předpokládané hodnoty veřejné zakázky, důkladné přípravy zadávacích podmínek a v neposlední řadě
rovněž k informování dodavatelů o záměru a požadavcích zadavatele na zadání veřejné zakázky včetně
ověření jejich schopnosti a připravenosti naplnit technické požadavky předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel si dovoluje potenciální dodavatele a odborníky požádat o písemné vyjádření k níže
uvedeným dotazům:
1) Jaký je rámcový odhad celkových finančních nákladů na pořízení a provoz včetně technické podpory
personálního a mzdového systému s jejich rozdělením na pořízení systému a jeho implementaci a na
servis a podporu po dobu 4 let bez DPH a včetně DPH?
2) Možnost napojení personálního a mzdového systému na ekonomický systém GINIS – provázanost
s ekonomickou agendou – bude schopen dodavatel nového personálního a mzdového systému převést
veškerá historická data dle jejich logické struktury v běžných formátech, které jsou vhodné pro přenos
dat? Zadavatel požaduje u nového informačního personálního a mzdového systému zachování všech
stávajících vazeb (ekonomický systém GINIS).
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3) Je účastník předběžné tržní konzultace schopen zajistit zadavateli přístup do testovacího či demo
prostředí systému? Pokud ano jakým způsobem by bylo možné tento přístup poskytnout již v rámci
nabídky?
4) Je pro účastníka předběžné tržní konzultace nezbytné pro stanovení celkové nabídkové ceny mít bližší
informace o integraci se stávajícími systémy zadavatele, případně o migraci dat?
5) Byla by v rámci dalšího vývoje možnost napojení personálního a mzdového systému na elektronickou
spisovou službu, resp. existuje možnost vytvoření dalších integračních vazeb do budoucna?
6) Bude možné do HR portálu integrovat i jinou agendu než personální (např. žádanky o přepravu,
schvalování služebních cest)?
7) Vzory šablon – obsahuje systém šablony pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, dohoda
o ukončení pracovního poměru DPP, DPČ atd.) a bude možné využít vlastní šablony vytvořené
zadavatelem?
8) Bude dodavatel schopen zajistit školení jednotlivých uživatelů?
9) Jakým způsobem je zajištěna komunikace se zdravotními pojišťovnami a ČSSZ?
10) Je součástí systému sledování pracovnělékařských služeb?
11) Bude možné prostřednictvím systému zajistit sledování čerpání benefitů z FKSP, případně tento
modul upravit dle podmínek čerpání FKSP u zadavatele?
12) Jakým způsobem je vyřešena otázka ochrany osobních údajů, resp. požadavků vyplývajících
z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů?
Potenciální dodavatelé a odborníci jsou na základě svých odborných znalostí oprávněni písemně uvést
jakékoliv nejasnosti, nepřesnosti či další vyjádření, které jsou v rámci funkčních a nefunkčních
požadavků přílohou č. 1 a 2 této výzvy.
Zpracované písemné odpovědi na dotazy zadavatele, případně další vyjádření či připomínky zasílejte
ve lhůtě do 16. 8. 2022 následujícími způsoby:
• do datové schránky zadavatele: datová schránka: z2tadw5 nebo
• na adresu el. podatelny zadavatele: podani@usoud.cz.
V případě potřeby zadavatel dodatečně vyzve zúčastněné dodavatele k předložení dalších informací
významných pro nastavení předmětu veřejné zakázky či jejich upřesnění, jakož
i ujasnění dalších souvislostí, rovněž v písemné podobě.
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Účelem této předběžné tržní konzultace je získání zpětné vazby k funkčním požadavkům veřejné
zakázky na dodávku a implementaci informačního personálního a mzdového systému včetně získání
podkladů a informací pro optimální nastavení zadávacích podmínek tak, aby byly v souladu
s potřebami zadavatele a zásadou transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
Od předběžné tržní konzultace zadavatel dále očekává, že dojde k širší informovanosti odborné
veřejnosti o připravované zakázce a současně předpokládá, že by z výsledků předběžné tržní
konzultace mohl získat relevantní a objektivní informace o aktuálních možnostech trhu. Zadavatel
považuje předběžnou tržní konzultaci i v rámci přípravy veřejné zakázky malého rozsahu za vhodný
nástroj, kterým by mohl rovněž významně podpořit hospodárné, efektivní a účelné využití veřejných
finančních prostředků.
Zasláním písemných odpovědí na výše uvedené dotazy vyjadřuje účastník předběžné tržní konzultace
souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v takové míře, která slouží výhradně pro interní potřeby
zadavatele při přípravě podkladů k veřejné zakázce. Účastník předběžné tržní konzultace je oprávněn
označit část svého vyjádření za obchodní tajemství.
Budou-li v rámci předběžné tržní konzultace předloženy potenciálními dodavateli cenové kalkulace,
nebudou tyto cenové kalkulace zadavatelem zveřejněny ani jiným způsobem zpřístupněny jakýmkoliv
třetím osobám či jiným dodavatelů, kteří se předběžné tržní konzultace zúčastní.
V případě, kdy část zadávací dokumentace bude formulována na základě předběžné tržní konzultace,
budou v zadávací dokumentaci tyto části zadavatelem označeny a budou uvedeny osoby, které se na
předběžné tržní konzultaci podílely včetně podstatných informací, které byly jejím obsahem.
Přílohy:
1) Funkční požadavky
2) Nefunkční požadavky
3) Seznam přímo vyzvaných dodavatelů
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