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V Brně dne 6. 9. 2021
Veřejná zakázka Cafeteria systém
Vážení,
zadavatel obdržel dne 31. 8. 2021 dotazy, týkající se veřejné zakázky Psychiatrická péče – nábytek,
ke kterým sděluje následující:
Dotaz:
V rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů požadujete předložit minimálně jeden
realizovaný projekt pro státní zdravotnické zařízení s počtem zaměstnanců min. 1000 osob, přičemž
realizace nesmí být starší 5 let před zahájením zadávacího řízení. Rádi bychom se zeptali, zda tato
služba musela být realizována po celou dobu pěti let před zahájením zadávacího řízení nebo zda se
může jednat i o službu, která byla realizována pouze v některém roce uvedeného období, např. pouze
v roce 2018?
Odpověď:
Jde nám o realizovaný projekt v tomto období, tj. v některém z těchto roků a zároveň aby tato služba
byla poskytována v délce alespoň 12 měsíců u jednoho zákazníka.
Dotaz:
Skutečně požadujete, aby Cafeteria systém zobrazoval pouze ty služby, které jsou v maximální
hodnotě bodů poskytovaných zadavatelem? Z našeho pohledu by to pro Vaše zaměstnance nemuselo
být výhodné, protože ceny služeb se u jednotlivých partnerů mohou lišit.
Odpověď:
V zadávací dokumentaci je požadována možnost tohoto zobrazení, nikoliv, že musí být zobrazeny
pouze ty služby, které jsou v maximální hodnotě bodů poskytovaných ze strany FN Brno. Důvodem
pro tuto možnost zobrazení je to, že zaměstnanec musí vědět, že daná služba nemůže být celá
pokryta prostřednictvím cafeterie. Vzhledem k tomu, že hlavním pravidlem pro čerpání příspěvku
z FKSP je jeho plná úhrada ze strany zaměstnavatele (nikoliv doplatek přímo dodavateli ze strany
zaměstnance) a možnost doplatků ze strany FN Brno je nastavena pouze u rekreačních pobytů, neměl
by mít v jiných případech zaměstnanec možnost si vybrat službu, která je vyšší, než množství jemu
poskytnutých bodů.
Dotaz:
Dle zadávací dokumentace požadujete následující: „Komplexní správa Cafeteria systému včetně
zavedení dat a jejich pravidelných automatických aktualizací na základě dohody s Objednatelem,
umožnění integrace se stávajícími SW objednatele – např. automatické založení účtu, blokace účtu,
výpočet nároku na příspěvek z FKSP atd. Odpovědnost dodavatele za tzv. zabezpečenou cestu
přenosu dat.“ Mohli bychom Vás požádat o bližší upřesnění celého tohoto požadavku?
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Odpověď:
Předpokládáme datovou komunikaci a předávání dat k jednotlivým účtům, jejich zakládání, rušení a
aktualizace prostřednictvím odsouhlaseného datového rozhraní v předem odsouhlasených periodách.
Dotaz:
Zároveň bychom Vás rádi požádali i o bližší upřesnění požadavku: „Zobrazení informativního přehledu
čerpání zaměstnance z FKSP, který čerpá z limitu mimo systém cafeterie“
Odpověď:
Jedná se o situaci, kdy zaměstnanec z jemu přiděleného limitu FKSP čerpá část prostředků mimo
cafeterii (např. příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění), tzn., že pro čerpání v cafeterii je
jeho limit o tyto prostředky ponížen. Náš požadavek je, aby zaměstnanec v rámci svého účtu toto viděl.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, kaldova.petra@fnbrno.cz
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