
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení 

 

„Dodávka SW pro město Klatovy“ 

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, s těmito názvy: 

část 1: Document management systém (DMS) 
část 2: Servis Desk, Asset management 
část 3: Identity management (IDM) 
část 4: IS městské policie 
 

Zadavatel 02.05.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky „Dodávka SW pro město Klatovy“ formou otevřeného řízení podle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele. 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976 

 

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice 
Městského úřadu v Klatovech: 

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města 
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz 

Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města 
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 

 

Lhůta pro podání nabídek:  do 21.06.2018, 10:00 h 

Předpokládaná cena:   6.805.000,00 Kč bez DPH, 8.234.050,00 vč. DPH 

Termín realizace:   předpoklad 08–10/2018  
 

 

V Klatovech 18.06.2018 



  Odbor rozvoje města 
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Č.j.:  ORM/2050/18/Hi      
 
Vyřizuje:  Bc. Pavla Hilscher         
Tel.:  376 347 313 
E-mail:  philscher@mukt.cz 
 
Datum:  18.06.2018 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle 
zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení  

„Dodávka SW pro město Klatovy“ 
část 3: Identity management (IDM) 
 

Zadavatel obdržel 14.06.2018 dotazy k příloze č. 1_3 zadávací dokumentace, které byly 
doručeny po zákonné lhůtě pro vysvětlení zadávací dokumentace. Přesto zadavatel poskytuje 
odpovědi na dotazy všem dodavatelům podle § 98 odst. 3 ZZVZ:  

Znění dotazu č. 3 z 14.06.2018: 

a) V příloze číslo 1_3 zadávací dokumentace je požadována integrace se systémem 
JIP/KAAS. Z naší zkušenosti můžeme potvrdit, je pro napojení na JIP/KAAS je 
žádoucí u IDM rovněž napojení na RPP (Registr práv a povinností), ze kterého se pro 
dané OVM získávají agendy a činnostní role. Tyto Agendy a činností role je možné 
navazovat na konkrétní uživatele případně jejich pracovní pozice. Následně jsou tyto 
údaje mimo jiné synchronizovány do systému JIP. Stejně tak je žádoucí IDM napojit 
na používanou veřejnou certifikační autoritu, ze které IDM získává údaje o vydaných 
certifikátech a přiřazuje je konkrétním uživatelům. Údaje o certifikátech těchto 
uživatelů jsou rovněž synchronizovány do systému JIP. Požaduje zadavatel napojit za 
tímto účelem systém IDM rovněž na systémy RPP a certifikační autority. Pokud ano, 
tak žádáme o uvedení, kterou veřejnou certifikační autoritu za tímto účelem zákazník 
využívá. 

  
b) V příloze číslo 1_3 zadávací dokumentace je uveden požadavek pro napojení na 

personální systém. “IDM umožní automatizovaně spravovat identity (osoby, 
uživatelské role a oprávnění) ve vybraných hlavních systémech organizace, a to 
zejména v návaznosti na personální systém a adresářové služby“. Rozumíme tomu 
správně tak, že pokud není uveden konkrétní personální systém (např. zadavatel 
momentálně personální systém nemá), tak je v rámci řešení alespoň požadován nějaký 
univerzální konektor pro napojení na databázový systém a CSV soubor pro získávání 
údajů o organizační struktuře, pracovních pozicích, osobách a synchronizaci těchto 
údajů do IDM? Dle našich zkušeností se jedná o formáty komunikace, které jsou 
nejčastěji používány dodavateli personálních systémů pro export dat a zadavatel může 
tato napojení v rámci systému IDM využít. 

  
c) V příloze číslo 1_3 zadávací dokumentace je uveden požadavek, dle kterého 

objednatel provede konfiguraci rozhraní na straně IDM a dodavatele nového IS, který 

Všem účastníkům zadávacího řízení, 
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou 
zadávací dokumentaci 
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provede konfiguraci dle dodané dokumentace na straně nového IS, tedy vše bude 
možné bez aktivního zapojení dodavatele IDM. Jakou formou a prostředky tedy 
požaduje zadavatel konfigurovat integrační logiku mezi systémem IDM a rozhraním 
dalších dodavatelů? Rozumíme tomu správně tak, že pro napojení na služby jiných 
systémů je požadováno, aby IDM kromě rozhraní webových služeb rovněž 
disponovalo nějakým univerzálním konektorem na REST nebo SOAP webové služby 
jiné systémy, jehož integrační logiku bude možné konfigurovat, případně skriptovat 
v některém v rozšířených skriptovacích jazyků jako je například: javascript, groovy, 
powershell, atd? 

  
d) V příloze číslo 1_3 zadávací dokumentace je uveden požadavek migrace dat “Pro 

úvodní naplnění dojde k převzetí konfigurací identity a uživatelských rolí ze 
současných informačních systémů“. Jakou formou a prostředky tedy požaduje 
zadavatel pro provedení migrace? Rozumíme tomu správně tak, že obdobně jako 
v předchozích bodech zadavatel požaduje, aby IDM obsahovalo nějaký univerzální 
vstupní i výstupním konektor na databázový systém a CSV soubor, které se často 
v praxi pro migrace dat provádí? 

Odpověď k dotazu č. 3: 

ad a) Ne, zadavatel toto nepožaduje. Bude řešeno případně v rámci dalšího rozvoje IDM, 
pokud to bude pro zadavatele nutné. Přesná specifikace požadavku je uvedena v bodě 
2.1.7. a 3.1.1. 

ad b) Konektor není požadován, je možný přenos např. pomocí CSV souboru. Přesná 
specifikace požadavku je uvedena v bodě 2.2.1 

Pouze pro informaci uvádíme, že používáme personální systém Avensio od firmy Alfa 
Software s.r.o. 

ad c) Ne, přesná specifikace požadavku zadavatele je uvedena v bodu 2.5.1  

ad d) Přesná specifikace požadavku je uvedena v bodě 3.2.1 a 3.1.1 
 

Závěr: 

Tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace. Termín pro podání nabídek 
zůstává nezměněn, tedy platí lhůta pro podání nabídek do 21.06.2018, 10:00 h. 

S pozdravem 
 
Ing. Daniela Pleskotová, v.r. 
vedoucí odboru rozvoje města 
a osoba pověřená zadavatelem 
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