Veřejná zakázka

Jednotný informačnísystém práce a sociálních věcĺ Provozní i ntegračníprostředí
Ev. č.: 498306

ldentlf lkačníúdaj e zadavatele veřejn é zakázky:.
Česká republika

-

Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčnímprávu 11376,128 01 Praha2

lČo: 00551023
(dále jen ,,zadavatel" nebo ,,MPsV')

PIS EM NA
ve smyslu $ 85 zákona

ZPRAVA ZADAVATE LE
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen ,,zvz")

ö,. 13712006

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření řešeníprovoznĺho a integračníhoprostředĺ
Jednotného informačníhosystému práce a sociálních věcí (toto provozní a integrační
prostředí dále jen ,,Systém"), a to zejména v souvislosti s nutností naplnění legislativních
poŽadavků souvisejících s principy eGovernmentu a s vazbami na činnosti, které nejsou
prĺmárně agendami dávkového typu, a zajištěníjejich následné podpory provozu a rozvoje.
Předmětem je zejména implementace integračnítechnologie a technologie pro ukládání a
integraci dat, koordinace a implementace příslušných referenčnícha integračníchrozhraní.
Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části:
a

provedení detailnĺ analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému;

a

vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele' včetně interakce
se zdroji dat zadavatele či třetích osob, naplnění daty a migrace dat v nezbytném
rozsahu;

.

vytvoření a dodání administrátorské, uŽivatelské, provozní a školicí dokumentace
vztahující se k Systému;
poskytnutí sluŽeb provozu, správy a Údžby Systému a podpory jeho uŽivatelů po
jeho uvedení do provozu;

a

poskytnutísluŽeb rozvoje Systému, a to na základě změnových poŽadavků; a

a

poskytnutíškolenípro správce a administrátory Systému.

BliŽšíspecifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je obsaŽena v příloze ć' 6 zadávací
dokumentace.

Cena sjednaná ve smlouvě:
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí289.000.000,- Kč bez DPH.

Celková cena Díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 82.910.563,- Kč bez
DPH, přičemŽ Celková cena Đ'lla zahrnuje rovněŽ CenU za dodání Návrhu realizace (dle
bodu 3.1.1 Smlouvy), lmplementace (dle bodu 3'1.2 Smlouvy) a dokumentace Díla (dle
bodu 3.'ĺ.3 Smlouvy), která je pro účelyuplatnění postupu odst. 12.1.1Smlouvy stanovena
ve výšĺ31.835.346,- Kč bez DPH.

Ceny SluŽeb jsou dohodou smluvních stran stanoveny následovně:

.

Měsíění cena SluŽeb podpory provozu (dle bodu 3'2 Smlouvy) je dohodou
smluvních stran stanovena Ve výši 860.141,-Kć, bez DPH za 1 měsíc poskytování
SluŽeb podpory provozu.

Ve Výši 5.000,- Kč bez DPH

za

1 člověkoden poskytování SluŽeb rozvoje.

Zvolený druh zadávacího řízení
Tato veřejnázakázka
27 ZVZ.

byla zadávána v otevřeném ŕízeníve smyslu $ 21 odst. 1 písm. a) a S

ldentifikačníúdaje vybraného uchazeěe:

Hornopolní 3322134
Moravská ostrava
ostrava, PSČ 7o2 oo

476 76 795

časti veřejné zakázkY, které budou plněny
prostřed nictvĺm subdodavatele:

Subdodavatelé vybraného uchazeče, společnostiAutoOontCZ a.s. jsou uvedeni níŽe:
1)

Název:
Sídlo:
Právní forma:
ldentifikačníěíslo:
Rozsah plněnĺ Smlouvy:

AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
akciová společnost
36396222
méně neŽ 10Yo

2l
Název:
Síd!o:
Právní forma:
ldentifikačnĺčíslo:
Rozsah plnění Smlouvy:

Michael Juřek
Přípotoční152812,101 00 Praha 10
Íyzická osoba
02294494
méně neŽ 10o/o

3)

Název:
Sĺdlo:

Právní forma:
ldentifikačníčíslo:
Rozsah p!nění Smlouvy:

Microsoft s.r.o.
BB Centrum, budova Alfa, Vyskočilova 1461t2a, Praha 4, PSČ
140 00
společnost s ručenímomezeným
47123737
méně neŽ.10%o

odůvodněni výběru nejvhodnějšínabídky:
Na základě hodnocení nabídek podaných na plnění této veřejné zakázky bylo hodnotící
komisí, potaŽmo zadavatelem, stanoveno celkové bodové hodnoceníjednotlivých nabídek
a pořadí jednotlivých uchazečůnásledovně:

1

TECHNISERV
lT, spol. s r.o.

76,56

10

10

96,56

2

53,08

9,28

9,59

71,95

5

80

9,42

8,57

97,99

1

VITKOVICE
3

IT

SOLUTIONS
a.s.

4

AutoOont CZ
a.s.

Asseco
5

Central
Europe, a.s.

77,63

8,70

8,78

95'í 1

3

6

ANECT

69,26

8,99

9,18

87,43

4.

7.

ICZ a.s.

47,86

9,13

8,98

65,97

6.

a.s.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocenÍ nabídek stanovila následující pořadĺ
uchazečů.

]Eĺ- rĺ N lsExv]T,sporasTo
3.

Asseco Central Europe, a.s.

4.

ANECT a.s.

5.

VĺTKoVlcE lT soLUTloNS

6.

ICZ a.s.

a.s.

doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na plnění této veřejné zakázky s uchazečem
pořadové č. 4, tedy s uchazečem AutoCont CZ a.s., sídlem Hornopolní 3322134, Moravská
ostrava, ostrava, Psc 7o2 00, lČo: 47676795.

a

Zadavatel se s tímto doporučením hodnotícíkomise ztotoŽnil.

Samotný průběh hodnocenĺ je detailně popsán ve zprávě o posouzení a hodnocenĺ
nabídek, která se vztahuje kzadávacimu řízenítéto veřejné zakázky.
ldentifikačnĺúdaje všech uchazečůa jejich nabídková cena

TECHNISERV
lT, spol. s r.o.

Trat'ová 1
Brno, PSČ 619 oo

Karlovarská
814t115
SdruŽení
Praha 6 - Řepy,
uchazečůNWTPsc 16í oo
MULTIMA (adresa sídla
MULTIMA a.s. a
vedoucího
NWT a.s.
učastníka
sdruŽenĺ)
Cĺhelnĺ1575ĺ14
VíTKoVlcE lT
Moravská ostrava
SOLUTIONS a.s. ostrava, PsČ 702
00

Společnost
s ručením
omezeným

86.634.300,-

250
56 051

(tco
Sdružení
uchazečťl vedoucího
účastnĺka
sdružení)

64 496 080,-

124.958.083,50

lJ^ŕh^^^lhí

4

5

6.

7

I

3322t34
AutoCont CZ a.s. Moravská ostrava
ostrava, PsČ 7o2
00
Budějovická
Asseco Central
778ĺ3a
Praha 4 - Michle,
Europe, a.s.
PsČ 14o o0
Vídeňská 204ĺ125
ANECT a.s.
Brno - Přízřenice,
PSČ 619 o0
Na hřebenech ll
1718t10
ICZ a.s
Praha 4 - Nusle,
PsČ 14o 00
Atos lT Solutions Doudlebská í 699/5
Praha 4 - Nusle,
and Services,
r.o.
PsČ 140 00
s.

Akciová
společnost

476 76

Akciová
společnost

270 74
358

85.437 .341,-

Akciová
společnost

253 13
029

95.769.819,-

Akciová
společnost

251 45
444

138.593.700,-

Společnost
s ručením
omezeným

795

82.910.563,

448 51
391

ldentif ikaění údaj e zájemců či uchazečůvyIoučených z Účasti
v zadávacím ŕízeni:
Za zadávacího řízeníbyli vyloučeni následující uchazeči

Karlovarská 8141115

SdruŽení uchazečů
NWT-MULTIMA MULTIMA a.s. a
NWT a.s.

250 56 051

Praha6-Řepy,PSČ
161 00

(adresa sĺdla
vedoucĺho Účastnĺka
sdružení)
Doudlebská 169915

Atos lT Solutions and
Praha4-Nusle, PSČ
Services, s.r.o.
140 00

SdruŽenĺ
uchazečťl

(tco

vedoucího
(lčastníka
sdruženĺ)

Společnost
s ručením
omezeným

' Nabídka tohoto uchazeče byta z nĺŽe uvedených dťlvodů vyřazena ve smyslu $
cena tohoto uchazeče tak nebyla sdělena.

448 51 391

Zí odsŕ. 10 ZVZ, nabídková

odůvodnění vy!oučenízájemců či uchazečůvyloučených z
Účasti v zadávacím řízení:.

Karlovarská 8141115

SdruŽení uchazečů
NWT-MULTIMA MULTIMA a.s. a
NWT a.s.

250 56 051

Praha6-Řepy,PSČ
16í 00

(adresa sĺdla
vedoucího Účastníka
sdruŽenĺ)

Sdruženĺ
uchazečů

rco

vedoucího
(lčastníka
sdružení)

tohoto uchazeče ze zadávacího řízeníveřeiné zakázkv v souladu s ustanovením s 76
v zadávacích podmínkách.

Hodnotícíkomise provedla detailní posouzení nabídky uchazeče a v rámci posuzování byly
v nabídce uchazeče na veřejnouzakázku shledány určĺténesrovnalostĺ:
Zadavatel v příloze i,. 6 zadávací dokumentace
na migracidat.

-

kapitola 2'3.9. definoval svoje poŽadavky

PoŽadavky na migraci datze stávajícíchřešení:

Migrace dat

ze

stávajĺcích řešeníbude navżena tak, aby byla zajištěna

nepřerušitelnost provozu a vysoká dostupnost systémů, které jsou dotčeny migrací
dat.

Součástíplnění uchazeče bude také vlastní provedení migrace dat, jak je uvedeno v
bodu 2.3.1. Uchazeč v nabídce uvede požadavkv na součinnost k migraci a
Kontroly během migrace budou minimálně na formáty a platnost dat tam, kde je
moŽné provést jejich ověření. Po migraci proběhnou celkové kontroly na integritu a
úplnost migrovaných dat, které připravĺ uchazeč podle pokynů zadavatele'

V nabídce uchazeče komise nalezla pouze velice obecný popis způsobu migrace dat SPS
a hrubý časový harmonogram. Komise v nabídce uchazeče nedokázala dohledat
poŽadavky vůčĺzadavateli na součinnost při migraci dat ani technický návrh způsobu
migrace, které zadavatel do nabídky výslovně poŽadoval.

odnotíeĹkogrise-s_ohled"*'1x6--vlýše_popsane-nąasnosti_požádala-uch22eče o
vysvětlení nabídky Ve smyslu $ 76 odst. 3 zvz'

Žádost o písemné vysvětlení nabídky ve smyslu $ 76 odst. 3
dne 15.5.2015.

zvz

pĺsemné-

byla uchazeči doručena

Uchazeč ve stanovené lhůtě doručil písemnévysvětlení nabídky, ale ani písemným
vysvětlením nabídky nebyly uvedené nesrovnalosti odstraněny, kdyŽ uchazeě zejména

žádným způsobem nevysvětlil, kde v nabídce se nacházítechnický návrh způsobu migrace,
jak bylo zadavatelem poŽadováno. Uchazeč tak nesplnil poŽadavky zadavatele uvedené
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nesplnění poŽadavků zadavatele se tÝká

Hodnotícĺkomise pak nabĺdku uchazeče s ohledem na výše uvedené a v návaznosti
na opětovné detailnĺ posouzení nabídky uchazeče na svém jednání dne 2í.5.2015
vyřadila a doporučila zadavateli vyIoučit Uchazeče z dalšíúčastiv zadávacim řizeni
dle $ 76 odst. 6 ZVZ.

Doudlebská 1699/5
Atos lT Solutions and
Praha4-Nusle, PSČ
Services, s.r.o.

448 51 391

140 00

s ustanovením s 71 odst.

í0 ZVZ ve spoiení s s 71 odst. 8 písm. b)

ZVZ. tedv

uchazeče.
Komise v souladu s ustanovenĺm $ 71 zvz provedla otevírání obálek s nabídkami všech
uchazečů,které byly ve lhůtě pro podání nabídek podány do zadávacího řízeníveřejné
zakázky.
Po otevřeni každéobálky postupovala komise v souladu s $ 71 odst. 8 ZYZ. Komise tedy
kontrolovala, zda'.
a) je nabídka zpracována v poŽadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Po otevření obálky uchazeče č. 8 komise konstatovala, że nabídka tohoto uchazeče ję

zpracována v poŽadovaném iazvku. Komĺse však následně identifikovala, že návrh smlouvv

. Hodnotĺcí kgrnise prověřila rovněŽ kopie nabĺdky a
její elektronickou verzi a ani v těchto se nenacházel podepsaný návrh smlouvy.

zs

t

71 odst. 10 zvz dále vyplývá'. ,,Jestliže nabídka nevvhoví požadavkům podle odstavce
komise nabídku vvřadí. Zadavatel bezodkladně vvloučíuchazeěe. iehož nabídka bvla

komisí vvřazena.

z

Účasti v zadavacím řízenĺ.Vyloučeníuchazeče včetně dťlvodťt

zadavatel bezodkladně písemně oznámĺ uchazeči.".

doporučila zadavateli uchazeěe vvloučit ze zadávacího ŕizení.

V Praze, dne

1

B

08,

2015

blika

- Ministerstvo práce

a sociálních věcí
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa,

náměstek ministryně
pro řízení sekce informačníchtechnologií

