Odůvodnění veřejné zakázky
Č.j.: ZSM–133-4/OVZ-2016
Veřejná zakázka:
„Smluvní zajištění systémové a aplikační podpory platformy IBM Domino / Notes
ZSMV a podpora Active Directory“
Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1) odst. a)
a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Popis potřeb, které mají být
Zajištění provozu a rozvoje stávajících informačních
splněním veřejné zakázky naplněny
systémů i základních SW aplikací provozovaných
v organizaci ZSMV.
Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou tyto požadované služby:
 vypracování analýzy převzetí systémů IBM Domino /
Notes a Microsoft Active Directory,
 vypracování pilotního
projektu
stanoveného
objednatelem,
 správa a systémová podpora platformy IDN,
 správa a systémová podpora IBM Tivoli Directory
Integrátor,
 podpora provozu IBM Notes klientů,
 aplikační podpora stávajících IBM Notes aplikací,
 úpravy, vývoj a další rozvoj IBM Notes aplikací dle
požadavků zadavatele a to zejména s ohledem na
integraci s dalšími informačními systémy zadavatele a
MV,
 vývoj nových aplikací na platformě IDN,
 správa a rozvoj rozhraní mezi platformou IDN a
stávajícím ERP systémem SAP a Navision,
 profylaxe a systémová podpora AD,
 profylaxe a systémová podpora centrálního
HelpDesku,
 pravidelná obnova licencí IDN a nákup nových licencí

Popis vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Plněním předmětné VZ budou vytvořeny předpoklady pro
zajištění provozu a rozvoje stávajících informačních
systémů i základních SW aplikací provozovaných
v organizaci ZSMV.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že výše
plnění je omezena cenou učiněnou v rámci veřejné
zakázky uchazeče, který bude zadavatelem vybrán jako
nejvýhodnější.
Pokud tato veřejná zakázka nebude realizována podle

Předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky
Popis rizik souvisejících s plněním
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Odůvodnění veřejné zakázky
veřejné zakázky, která zadavatel
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek.
Jde zejména o rizika ne realizace
veřejné zakázky, prodlení s plněním
veřejné zakázky, snížené kvality
plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.

požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, bude
ohrožen provoz SW aplikací provozovaných zadavatelem.
Vývojové práce budou probíhat na systémech, které
zajišťují běžný provoz ZSMV, proto pokud nebudou práce
prováděny zkušenými techniky, a nebo nebude mít vítězný
uchazeč zkušenosti s integrací systémů IDN a SAP, pak
hrozí výše uvedené.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve smyslu
§156 ZVZ čl. (1) odst. b) a § 3 odst. (2) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Předložení seznamu významných
služeb, ze kterého vyplývá, že Není požadováno v zadávacích podmínkách.
finanční
hodnota
významných
služeb je v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty
VZ
Předložení seznamu více než 3
Není požadováno v zadávacích podmínkách.
techniků nebo technických útvarů
Popis technického vybavení a
Není požadováno v zadávacích podmínkách.
opatření používaných dodavatelem
k zajištění jakosti a popis zařízení
nebo vybavení dodavatele určeného
k provádění výzkumu
Provedení kontroly výrobní kapacity Není požadováno v zadávacích podmínkách.
veřejným zadavatelem
Osvědčení o vyšším stupni vzdělání, „Aplikační architekt“
než je středoškolské s maturitou, a
- ukončené vysokoškolské vzdělání
osvědčení odborné kvalifikace delší - délka praxe v oblasti vývoje IBM Domino / Notes alespoň
než tři roky dodavatele nebo
5 let
vedoucích zaměstnanců dodavatele - certifikace IBM Certifield Advanced Application
nebo osob v obdobném postavení a Developer – Lotus Notes and Domino
osob odpovědných za poskytování
- bezúhonnost
příslušných služeb
Předložení přehledu průměrného
Není požadováno v zadávacích podmínkách.
ročního počtu zaměstnanců
dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení
Přehled nástrojů nebo pomůcek,
Není požadováno v zadávacích podmínkách.
provozních a technických zařízení,
které bude mít dodavatel při plnění
VZ k dispozici
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1)
odst. c) a § 4 odst. (1) a (2) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění lhůty splatnosti faktur
delší než 30 dní od data vystavení
Odůvodnění požadavku na pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
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Odůvodnění veřejné zakázky
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky
Odůvodnění požadavku na
bankovní záruku vyšší než je 5%
ceny veřejné zakázky
Odůvodnění požadavku na záruční
lhůtu delší než 24 měsíců
Odůvodnění smluvní pokuty za
prodlení dodavatele vyšší než 0,2%
z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení
Odůvodnění smluvní pokuty za
prodlení zadavatele s úhradou faktur
vyšší než 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení.

třetím osobám je požadováno ve výši nepřesahující
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení dalších
obchodních podmínek

Veškeré obchodní podmínky jsou vymezeny ve vztahu k
rozsahu, složitosti a zaměření požadovaného předmětu
plnění.

Bankovní záruka není požadována.
Požadovaná záruční doba nepřesahuje 24 měsíců.
Není požadováno.

Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur
není vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1)
odst. c) a § 5 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění vymezení technických
podmínek

Zadavatel vymezil technické podmínky s ohledem na své
stávající SW vybavení.
Vývojové práce budou probíhat na systémech, které
zajišťují běžný provoz ZSMV, proto zadavatel požaduje
záruku, že vítězný uchazeč má zkušenosti s integrací
systémů IDN a SAP a disponuje specializovanými
pracovníky, jež jsou u něho v zaměstnaneckém poměru.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele §156 ZVZ čl. (1) odst. d) a § 6 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle
Ostatní kritéria nejsou stanovena
kritéria ekonomické výhodnosti.
1) Cena celkem za položky (C–H)
80%
2) Cena celkem za položky (A a B) 20%
Zvolenými kritérii zadavatel přiřazuje části zakázky větší
váhu, než by vyplývala z finančního ohodnocení
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Odůvodnění veřejné zakázky
učiněného v rámci cenové nabídky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Hodnota
14 936 000,- Kč bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena
na základě skutečné ceny uhrazené zadavatelem
za dodávky a služby stejného nebo podobného druhu
během předcházejících 12 měsíců.
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