Veřejná zakázka

Jednotný informačnísystém práce a sociálních věcĺ lntegrovaná podpůrná a provozní data
Ev. č.: 498312

!dentifikačníÚdaje zadavatele veřejné zakázky:
Ceská republika

-

Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčnímprávu 11376, 128 01 Praha 2
ICO: 00551023
(dále jen ,,zadavatel" nebo ,,MPsV")

PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE
ve smyslu $ 85 zákona ć,. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen ,,zvz")

Předmět veřej n é zakázky
této veřejné zakázky je vytvoření klíčovýchčástínutných pro
:

podporu
Předmětem
fungování celého řešenĺJednotného informačního systému práce a sociáIních věcí (tyto
klíčovéčásti dále jen ,,Systém"), a to zejména v souvislosti s nutnostĺ naplnění legislativnĺch
poŽadavků, principy eGovernmentu a s vazbami na činnosti, které nejsou primárně
agendami dávkového typu, a zajištěníjejich následné podpory provozu a rozvoje. Předmět
této veřejné zakázky zahrnuje následující části:

.
.

o
.
o
.
o

provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému;
Vytvořenĺ, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí dodavatele, včetně
interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob, úvodnĺnaplnění daty a úvodní
migrace dat v nezbytném rozsahu;

Vytvořenĺ, dodání

a

zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně

kompletního naplnění daty a kompletní migrace dat do Systému;

vytvoření a dodání administrátorské, uŽivatelské, provoznĺ a školicídokumentace
vztahující se k Systému;
poskytnutí sluŽeb provozu, správy a ÚdrŽby Systému a podpory jeho uŽivatelů po
jeho uvedení do provozu;

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

poskytnutí školenípro klíčovéuŽivatele, metodiky, správce' administrátory a
koncové uŽivatele Systému.

BliŽšĺspecifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je obsaŽena v příloze č. 6 zadávací
dokumentace (Funkčnía technické poŽadavky).

Gena sjednaná ve sm!ouvě:
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky čini 291.000.000,- Kč bez DPH.

Celková cena Díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 84'499.000,- Kč bez
DPH, přičemŽ Celková cena Díla 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 3.1.3 Smlouvy), která je pro účelyuplatnění postupu odst. 12.1'1 Smlouvy stanovena
ve výši 58.776.000,- Kč bez DPH.

Ceny SluŽeb jsou dohodou smluvnĺch stran stanoveny následovně:

.

Měsíěnícena SluŽeb podpory provozu (dle bodu 3.2 Smlouvy) je dohodou
smluvních stran stanovena Ve výši 587.000,- Kě bez DPH za '1 měsíc poskytovánĺ
SluŽeb podpory provozu'

Cena SluŽeb rozvoje (dle bodu 3.3 Smlouvy)je dohodou smluvních stran stanovena
ve výši 7.500,- Kč bez DPH za 1 člověkoden poskytovánĺ SluŽeb rozvoje'

7volený druh zadávacího řízení
Tato veřejnázakázkabylazadávána
27 ZVZ.

v otevřeném řízení ve smyslu $ 21 odst' 1 písm' a) a s

ldentlf ikačníúdaje vybraného u chazeče:

cásti veřejné zakázkY, které budou plněny
prostředn ictvím su bdodavateIe:

Subdodavatelé vybraného uchazeče, společnosti CD - Telematika a.s. jsou uvedeni níŽe:

í)

Název:

Sídlo:
Právní forma:
ldentifikačníčíslo:

Rozsah plnění Smlouvy:

2l
Název:
Sídlo:
Právní forma:
!dentifikaění čĺslo:
Rozsah plnění Smlouvy:
3)

Název:
Sídlo:
Právní forma:
ldentifikačnĺčĺslo:
Rozsah plnění Smlouvy:

s&T cz s.r.o.

Na Stźi 1702165, 140 00 Praha 4
společnost s ručenímomezeným
448 46 o29
cca 25 o/o - projektové, procesní a technické konzultace,
dodávka a ĺmplementace SW licencĺ, zajištění sluŽeb
ServiceDesk, školeníuŽivatelů

S&T Servlces Polska Sp. z o.o.
Postepu str. 21Đ,02-676 Warsaw, Polská republĺka
společnost s ručenímomezeným

5260300641
cca 5 % - projektové, procesnía technické konzultace

PDS s.r.o.
Viniční20,615 00 Brno
společnost s ručenímomezeným
255 23 121

cca 45 %

-

analytické práce, dodávka, implementace,
nasazení, Údźba a podpora aplikačního SW

odrjvodněnĺ výběru nejvhodnějšínabĺdky:
Na základě hodnocení nabídek podaných na plnění této veřejné zakázky bylo hodnotícĺ
komisĺ, potaŽmo zadavatelem, stanoveno celkové bodové hodnoceníjednotlivých nabĺdek
a pořadí jednotlivých uchazečůnásledovně:

1

2

Atos lT
Solutions and
Services. s.r.o.
Wincor Nixdorf,
s. r. o.

60,00

13,51

í 5'56

89,06

2

50'í 8

16,62

12,70

79,50

4.

3

CGI lT Czech
Republic s.r.o.

24,87

20,00

í 3'33

58,21

9

4

AutoOont CZ
a.s.

46,11

20,00

20,00

86,1

1

3.

4í

16,88

17,78

76,35

6.

5

Asseco Central
Europe, a.s.

'69

VITKOVICE IT
SOLUTIONS

28,87

18,18

17,14

64,19

I

7

itelligence, a.s.

45,32

12,47

í 3'33

71,12

7.

I

OKsystem a.s.

45,19

í 6'10

17,78

79,O7

5

52,9',1

17,40

í 9'05

89,36

1

6

a.s.

10

Čo-

Telematika a.s.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení nabídek stanovila následujícípořadí
uchazečů:

CD - Telematika a.s.
Atos lT Solutions and Servĺces, s.r.o.
AutoCont CZ a.s.
Wincor Nixdorf, s.r.o.
OKsystem a.s.

Asseco Central Europe, a.s.
itelligence, a.s.

VĺTKoVlcE lT SoLUT|oNS

a.s.

CGI lT Czech Republic s.r.o.

a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na plnění této veřejné zakázky s

uchazečem
pořadové č' 1o, tedy s uchazečem Čo- telematika a.s., sídlem Pernerova 2819t2a, Praha
3, PSc 130 oo, lco: oĺł59 445.
Zadavatel se s tímto doporučením hodnotícíkomise ztotoŽnil'

Samotný průběh hodnocení je detailně popsán ve zprávě o posouzení a hodnocení
nabídek, která se vztahuje kzadávacímu řízení této veřejné zakázky.

ldentlflkačníúdaje všech uchazečůa jejlch nabídková cena

Atos lT Solutions
and Services,
s. r. o.

Doudlebská 1699/5
Praha 4 - Nusle,
PSČ 14o oo

74.513.900,00

2

3

4

5

6

7

8

9

LuŽná 591
Praha 6, PSC 160
00

Společnost
s ručením
omezeným

257 84
528

89.090.730,00

Na Okraji 335142
Praha 6, PSČ 162
00
Hornopolní
3322t34
AutoCont CZ a.s. Moravská ostrava
Ostrava, PSC 702
00
Budějovická
Asseco Central
778ĺ3a
Praha 4 - Michle,
Europe, a.s.
PsČ 140 00
Cihelní 1575l14
VĺTKoVlcE lT
Moravská ostrava
SOLUTIONS a.s. ostrava, PSČ 702
00
Hlinky 505/1 18
itelligence, a.s.
Brno - Pisárky,
PSC 603 00
V Parku 2335120
NESS Czech
Praha 4, PSC 148
s. r. o.
00
Na Pankráci

Společnost
s ručením
omezeným

624 12
388

179.738.000,00

Akciová
společnost

476 76

Akciová
společnost

270 74
358

107.244.949,00

Akciová
společnost

286 06
582

154.887.675,54

Akciová
společnost

267 18

Společnost
s ručením
omezenÝm

457 86
259

199.992.800,00

Akciová
společnost

273
73 665

98.940.300,00

Pernerova 2819ĺ2a
Akcĺová
Praha 3, PSC 130
společnost
00

614
59 445

84.499.000,00

Wincor Nixdorf,
s.

r.

o.

CGI lT Czech
Republic s.r.o.

OKsystem a.s.

16901125

Praha 4 - Nusle,

PSČ 140

10.

ČD - Telematĺka

a.s.

795

537

96.967.231,00

98.647 .198,00

21

ldentifikaění údaje záiemců či uchazečůvyloučených z účasti
v zadávacím řizeni:.
Zazadávacího řízeníbyli vyloučeni následující uchazeči

NESS Czech s.r.o.

V Parku 2335120
Praha 4, PSČ 148 oo

odůvodnění vyloučenízájemců či uchazeć,ů vy!oučených z
účastiv zadávacím řizenl:.

neprokázal splněnĺ kvalifikace poŽadované zadavatelem v kvalifikačnídokumentaci.
Hodnotícíkomise provedla posouzení splnění kvalifikace uchazeče a v rámci posuzování
splnění kvalifikace by|y v nabídce uchazeče na veřejnou zakázku shledány určité
nesrovnalosti v prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle $ 56 ZVZ, a
sice:
'l

.

Zadavatel v Kvalifikační dokumentaci, která byla přílohou č. 1 Zadávací dokumentace (dále
jen ,,Kvalifikačnídokumentace"), poŽadoval k prokázánĺ splnění technických
kvalifikačních předpokladů dle $ 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předloŽení seznamu významných
dodávek poskytnutých Dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí a přílohou seznamu osvědčenívydané veřejným zadavatelem nebo jinou
osobou dokládajícírealizaci dodávky uvedené V seznamu poskytnutých dodávek.
Dodavatel splňuje tento kvalifikačnípředpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval:

1.

významné dodávky v oblasti vytvoření/dodávky informačních, databázových
nebo manaŽerských systémů,

2. významné dodávky (služby) v oblasti
i

uŽivatelské podpory

nformačn ĺch, datab ázový ch nebo ma naŽers kých systém ů.

a

provozu

Ad í)
Zadavatel v této souvislosti stanovil, Že za významné dodávky v oblasti
vytvoření/dodávky informačních, databázových nebo manaŽerských systémůse pro
Úěely prokázáni splnění kvalifikace v tomto zadávacím ŕízenipovaŽu1i dodávky v oblasti
vytvoření/dodávek informačních, databázových nebo manaŽerských systémů
zpracovávajících data v součtu pro minimálně pro 5 tis. identit.
Za vytvoření/dodávku informačnĺch, databázových nebo manaŽerských systémůve výše
uvedeném smyslu se povaŽuje i významný rozvoj jiŽ implementovaných řešení,pokud

výsledkem takového rozvoje

je významné rozšířenípůvodníchfunkcionalit

implementovaných řešení a v rámci významného rozvoje byla provedena analýza, návrh,
realizace, testovánía uvedení do provozu takto nově vytvořených funkcionalit.
ldentitou se rozumí soubor jedinečných znaků vztahující se k danému objektu. ldentitu
můŽe v konkrétníchpřípadech tvořit např. kańa klienta (fyzické osoby, právnické osoby)
nebo věci obsahujícírelevantní povinné i nepovinné Údaje včetně případných vazeb.
Finančníobjem všech významných dodávek v oblasti vytvoření/dodávek informačnÍch,
databázových nebo manaŽerských systémů (ad 1) musí celkově dosáhnoutv posledních 3
letech minimálně 100 mi!. Kč bez DPH.

Pro vylouöení pochybností zadavatel uvádí, Že poskytnutí významných dodávek v oblasti
vytvoření/dodávek informačních,databázových nebo manaŽerských systémůmůŽe
dodavatel prokázat jednou či více dodávkami, pokud:

a) veškerétyto dodávky budou svým předmětem spadat do významných dodávek

b)

c)

poŽadovaných zadavatelem (vytvořeníidodávka informačních, databázových nebo
manaŽerských systémů)a pokud předmětem kaŽdé z těchto významných dodávek
byla komplexní dodávka řešení;
předmětem těchto dodávek bylo vytvoření/dodávka informačních,databázových
nebo manaŽerských systémůzpracovávajících data v součtu pro minimálně pro 5
tis. identit, u kaŻdévšak minimálně pro 2 tis. identit; a současně;
objem těchto významných dodávek dosáhl v součtu v posledních 3 letech v součtu
minimálně 100 mil. Kč bez DPH, u kaŽdé však mlnimálně 20 mil. Kč bez DPH.

Uchazeč ve své nabídce předloŽil seznam poskytnutých dodávek v posledních 3 letech a
přílohou předloŽil osvědčení k dodávkám uvedeným V seznamu. Konkrétně na str. 24-25
nabídky předloŽil osvědčenío poskytnutĺ sluŽby - Vytvořenĺ a provozováni Věstníku
veřejných zakázek pro zadavatele Ministerstvo pro místnírozvoj ČR, je1ĺmz předmětem
bylo vytvoření a provozování Věstnĺku veřejných zakázek dle koncesní smlouvy. Dodávka
byla realizovaná od 09l2o11 do uvedenĺVěstnĺku do provozu od 1112011'

Uchazeč u tohoto kvalifikaěního požadavku neprokázal skutečnost, že významná
dodávka informačního,databázového nebo manaŽerského systémůbyla realizována
v posledních 3 letech od podánĺ nabídky uchazeče.
2.

Zadavatel na pozĺci Databázový specialista 1 (str. 11 kvalifikačnídokumentace) dle $ 56
odst. 1 písm. b), odst.2 písm. e) a odst. 4zvz poŽadoval osobu, která má:

-

minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti databázového specialisty, kterou se rozumĺ
instalace, konfigurace a Údržba databází informačníchsystémů;
minimálně 3 roky praxe v oblasti činnosti datových analýz a integrací, DWH,
OLAP;
zkušenost s alespoň jakýmkoliv 1 projektem, kteÚ naplňuje všechny znaky
(předmět, počet identit a financní objem) ,,významné dodávky" v oblasti
vytvoření/dodávky informačních, databázových nebo manaŽerských systémůdle
ustanovení ad 1) nebo v oblasti uŽivatelské podpory a provozu informačních,
databázových nebo manaŽerských systémůad 2) výše.

Uchazec ve své nabídce prokazoval tento kvalifikačnípředpoklad p. lng. Pukanem, přičemŽ
předloŽil jeho vlastnoručně podepsaný profesní Životopis a diplom dokládající dosaŽené
vysokoškolské vzdělání. Z předloŽeného profesního Životopisu však nevyplývalo, Že splňuje
poŽadavek zadavatele na minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti databázového specialisty,
kterou se rozumí instalace, konfigurace a Údźba databázl informačních systémů,a ani že
splňuje poŽadavek zadavatele na minimálně 3 roky praxe v oblasti činnosti datových analýz
a integracĺ, DWH, OLAP.
8

Uchazeč při kvalifikačnĺmpožadavku na pozici Databázový specialista 1, kteý
prokazoval p. lng. Pukanem, neprokázal splnění kvalifikačního požadavku zadavatele
na minimálně 5 let praxe v oblastl činnosti databázového specialisty, kterou se
rozumí instalace, konfigurace a údrŽba databázĺ informačníchsystémůa ani na

minimálně 3 roky praxe v oblasti činnosti datových analýz a integrací, DWH, OLAP.
3.

Zadavatel na pozici Databázový specialista 2 (str. 11 kvalifikační dokumentace) dle $ 56
odst. 1 písm. b), odst.2 písm. e) a odst. 4zvz poŽadoval osobu, která má:

-

minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti databázového specialĺsty, kterou se rozumí
instalace, konfigurace a údźbadatabázi informačníchsystémů;
minimálně 3 roky praxe v oblasti činnosti datových analýz a integrací, DWH,
OLAP;
zkušenost s alespoň jakýmkoliv 1 projektem, kteý naplňuje znaky (předmět a
finančníobjem) ,,významné dodávky" v oblasti vytvoření/dodávky informačnĺch,
databázových nebo manaŽerských systémůdle ustanovení ad 1) nebo v oblasti
uŽivatelské podpory a provozu informačních, databázových nebo manaŽerských
systémůad 2) výše.

Uchazeč ve své nabídce prokazoval tento kvalifikačnĺpředpoklad p. lng. Ročeněm, přičemŽ
předloŽil jeho vlastnoručně podepsaný profesní Životopis a diplom dokládající dosaŽené
vysokoškolské vzdělání. Z předloŽeného profesního Životopisu však nevyplývalo, že splňuje
poŽadavek zadavatele na minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti databázového specialisty,
kterou se rozumĺ instalace, konfigurace a Údržba databázi informačníchsystémů,a ani Že
splňuje poŽadavek zadavatele na minimálně 3 roky praxe v oblasti činnosti datových analýz
a integrací, DWH' OLAP.

Uchazeč při kvalifikačnímpoŽadavku na pozici Databázový specialista 2, ktený
prokazoval p. lng. Ročeněm, neprokáza! splnění kvalifikačního požadavku zadavatele
na minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti databázového specialisty, kterou se
rozumí instalace, konfigurace a údržbadatabázĺ informačníchsystémůa ani na

minimálně 3 roky praxe v oblasti č|nnostl datových analýz a integrací, DWH, OLAP.

Hodnotícíkomise s ohledem na výše popsané nejasnosti požádala uchazeče o písemné
objasnění předloŽených informací a dokladů nebo předloŽení dalších informací a dokladů
prokazující splnění kvalifikace ve smyslu $ 59 odst. 4 zvz.

Žádost o písemnéobjasnění předloŽených informací a dokladů nebo předloŽení dalších
informací a dokladů prokazujícísplnění kvalifikace ve smyslu $ 59 odst.4 ZVZ byla
uchazeči doručena dne 2. 3.2015.
Lhůta pro podání písemnéhoobjasnění byla stanovena v délce 5 pracovních dnů od
doruöení Žádosti. Písemnéobjasnění mělo být dle výše uvedených skutečnostídoručeno
do 9. 3. 2015.
9

Uchazeč ve stanovené lhůtě nedoruěil pĺsemnéobjasnění předloŽených informací a
dokladů nebo předloŽení dalšíchinformací a dokladů prokazujĺcísplnění kvalifikace ve
smyslu $ 59 odst. 4 zvz a písemnéobjasnění nedorucil ani po lhůtě pro jeho doruěení.
Uchazec tak porušil $ 59 odst. 4 zvz, kdyŽ nedoručil písemnéobjasnění ve stanovené
lhůtě.

Hodnotící komise nabídku uchazeče na svém jednání dne í6. 3. 2015 vyřadila a
doporučila zadavateli vyloučit Uchazeěe z dalšĺúčastlv zadávacím řízení dle $ 60
odst. 1ZVZ.

V Praze,

dne

.

řijna2015

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

náměstek ministryně
pro řízenĺsekce informačníchtechnologlĺ
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