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Elektronický nástroj

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

NASTAVENÍ ŘÍZENÍ RIZIK V OBLASTI FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A
KONTROLY
Typ veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejný zadavatel:

město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČ: 00291463 DIČ: CZ00291463
zastoupeno: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu dodavatele:
Dotaz č. 1
Prosíme o informaci jaký informační systém využívá a o zaslání specifikace jeho API rozhraní, tak aby bylo možné
identifikovat jaké informace je z něj možné získat po splnění část 3 plnění této zakázky.

Odpověď č. 1
Využíváme elektronické finanční řízení CROSEUS® CLOUD, a specifikace API rozhraní je následující:
Aplikace CROSEUS CLOUD má k sobě API, které je standardní součástí produktu.
Popis API rozhraní verze 1.4 a DEMO pro integraci s FENIX najdete zde:
https://demo.dynatech.cz/integrace_Fenix/ws#PruvodniDokladStav
Funkční API rozhraní na našem úřadě najdete zde:
https://croseus.ub.cz/ub/ws/v1.4/FinancniKontrolaService.svc?WSDL
API prostřednictvím volání DokladCollectionRequest k požadovanému datumu vrátí Kolekci schválených
dokladů (Průvodní doklad). Každý doklad obsahuje XML ve struktuře odpovídající příslušnému typu řídící
kontroly.

▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Zároveň zadavatel upozorňuje, že ve Výzvě k podání nabídek je v článku č. 12 Vysvětlení zadávací
dokumentace uvedeno následující: „Účastník je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.“
Tato lhůta nebyla ze strany dodavatele dodržena, přesto zadavatel vysvětlení poskytl bez posunutí termínu
pro podání nabídek.

Ing. Robert Vráblík
vedoucí Odboru rozvoje města
(podepsáno elektronicky)
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