Veřejná zakázka

Jednotný informačnísysÍémpráce a sociálnĺch věcí - ls
ZAMESTNANOST

!dentafikační údaje zadavatele veřejné zakázky:
Ceská republika

-

Ministerstvo práce a sociálních věcĺ

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

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

Předmět veřejn é zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření Jednotného informaöního systému práce
a sociálních věcí - lS ZAMĚsrľRľĺoST(dále jen ,,Systém") a zajištěnĺjeho následné
podpory provozu a rozvoje. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následujĺcí části:

.
.
.
.

o
o
o

provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému;
vytvoření, dodánĺ a zplovoznění prototypu Systému v prostředí dodavatele, včetně
interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob, úvodnímigrace dat v nezbytném
rozsahu;
Vytvoření, dodání a zplovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně integrace
se zdroji datzadavatele čitřetíchosob a kompletní migrace dat do Systému;

vytvoření a dodání administrátorské, uŽivatelské, provozní a školicĺdokumentace
vztahujícíse k Systému;
poskytnutí sluŽeb provozu, správy a ÚdrŽby Systému a podpory jeho uŽivatelů po
jeho uvedení do provozu;
poskytnutí sluŽeb rozvoje Systému, a to na základě změnových poŽadavků;

poskytnutĺ školenípro klíěovéuŽivatele, metodiky, správce, administrátory
a koncové użivatele Systému.

BliŽšíspecifikace předmětu plněnítétoveřejné zakázky je obsaŽenav pŕíloze Ö,' 6 zadávací
dokumentace (Funkčnía technické poŽadavky)'

Cena sjednaná ve smlouvě:
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí286'000.000,- Kč bez DPH'

Celková cena Díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 106.600.270,- Kč bez
DPH. Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci
provádění Díla. Pro vyloučenípochybností se uvádí, Že Celková cena Díla dle odst. 12'1.1
Smlouvy zahrnuje rovněŽ cenu za dodání Návrhu realizace a vytvoření Prototypu; pro Úöely
uplatnění postupu odst. 5.5 Smlouvy je cena za dodání Návrhu realizace stanovena max.
ve výši 1o % z ceny Díla a cena za poskytnutí Prototypu stanovena max. ve výši 20 o/o z
ceny Díla' Smluvní strany dále sjednávají, Že cena za provedenĺ ověřovacího provozu
Systému bude stanovena min. ve výši 10 % z ceny Díla.
Ceny SluŽeb jsou dohodou smluvnĺch stran stanoveny následovně:

.

Celková měsíčnícena SluŽeb podpory provozu (dle bodu 3.2 Smlouvy) je dohodou
smluvních stran stanovena Ve výši 905.745,- Kč bez DPH za 1 měsíc poskytování
SluŽeb podpory provozu'

Cena SluŽeb rozvoje (dle bodu 3.3 Smlouvy) je dohodou smluvních stran stanovena
ve výši 6.513,- KćbezDPHza 1 člověkoden poskytovánĺ SluŽeb rozvoje.

Zvolený druh zadávacíh o ŕízení
Tato veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném ŕizeníve smyslu $ 21 odst. 1 písm. a)
a $ 27 ZVZ.

!dentifikačníúdaje vybraného uchazeče:

Doudlebská 1699/5'

-

Praha4-Nusle, PSC

448 51 391

140 00

casti veřejné zakázkY, které budou p!něny
prostřed nictvím su bdodavatele:

Subdodavatelé vybraného uchazeče, společnostiAtos lT Solutions and Services, s.r.o. jsou
uvedeni níŽe:
1)

Název:

Sídlo:

Právní forma:
Identifikační číslo:
Rozsah plnění Smlouvy:

Atos lT Solutions and Services, s.r.o.
Dúbravská cesta 411714,841 04 Bratislava,
Slovenská republika
společnost s ručenímomezeným
45650276
Analýza, Desing, Vývoj, Úpravy platformy. Finančnípodíl na
plnění veřejné zakázky cca 15o/o'

odůvodnění výběru nejvhodnějšĺnabídky:
Na základě hodnocení nabídek podaných na plnění této veřejné zakázky bylo hodnotící
komisí, potaŽmo zadavatelem, stanoveno celkové bodové hodnoceníjednotlivých nabídek

a pořadí jednotlivých uchazečů následovně:
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Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení nabídek stanovila následující pořadĺ
uchazečů:

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

TESCO SW a.s.

VĺTKoVlcE lT SoLUTloNS
OKsystem a.s.
itelligence, a.s.

AQUASOFT spol. s

r.o.

a.s.

a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na plnění této veřejné zakázky s

uchazečem
pořadové č. 1, tedy s uchazečem Atos lT Solutions and Services, s.r.o., sídlem Doudlebská
1699/5, Praha 4 - Nusle, PSC 140 OO, ICO: 448 51 391.
Zadavatel se s tímto doporučenĺmhodnotícíkomise ztotoŽnil'

Samotný průběh hodnocení je detailně popsán ve zprávě

o

posouzení a hodnocení

nabídek, která se vztahuje k zadávacimu řízení této veřejn é zakázky

'

ldentifikačníúdaje všech uchazečůa jejich nabídková cena

1.

2

3

4

5

b.

Atos lT Solutions Doudlebská
and Services,
1699/5, Praha 4 s. r. o.
Nusle, PSC 140 OO
tř. Kosmonautů
124y1, Hodolany,
TESCO SW a.s.
PSC 779 00
Olomouc
Cihelní 1575114,
VĺTKoVlcE lT
Moravská ostrava,
SOLUTIONS a.s
PSC 702 oO
itelligence, a.s.

AQUASOFT
spol. s r.o.

OKsystem a.s.

Hlinky 505/1 18,
Brno - Pisárky,
Brno-město, PSČ
603 00
Rubeška 21511,
Praha 9 Vysočany, PSČ
190 00
Na Pankráci
1690/125, Praha 4
- Nusle, PSC 140
21

Společnost
s ručením
omezeným

448 51
391

106.600.270,00

Akciová
společnost

258 92
533

97

Akciová
společnost

286 06
582

156.261.304,05

Akciová
společnost

267 18
537

.451.374,00

91.329.328,00

Společnost
s ručením
omezeným

649 46
274

156.000.000,00

Akciová
společnost

273 73
665

157.300.000,-

ldentifikační údaje zájemců čl uchazečůvy!oučených z Účasti
v zadávacím ŕizeni:.
V rámci zadávacího řizení nedošlo k vyloučenĺŽádnéhouchazeče.

V Praze, dne

- 6' 0ĺ.

_. _.

2016

a so'ciálních věcí
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa,
náměstek ministryně
pro řízení sekce informačníchtechnologií

