Veřejná zakázka

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí –
SOCIÁLNÍ DÁVKY
Ev. č.: 498313

Identifikační údaje zadavatele veřejné zakázky:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 00551023
(dále jen „zadavatel“ nebo „MPSV“)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZVZ“)

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření Jednotného informačního systému práce a
sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY (dále jen „Systém“) a zajištění jeho následné
podpory provozu a rozvoje. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části:


provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému;



vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí dodavatele,
včetně interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob a úvodní migrace dat
v nezbytném rozsahu;



vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně interakce
se zdroji dat zadavatele či třetích osob a kompletní migrace dat do Systému;



vytvoření a dodání administrátorské, uživatelské, provozní a školicí dokumentace
vztahující se 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; a
poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce, administrátory a
koncové uživatele Systému.

Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 6 zadávací
dokumentace (Funkční a technické požadavky).

Cena sjednaná ve smlouvě:
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 616.000.000,- Kč bez DPH.
Celková cena Díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 46.196.000,- Kč bez
DPH. Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci
provádění Díla. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Celková cena Díla dle odst. 12.1.1
Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za dodání Návrhu realizace a vytvoření Prototypu.
Ceny Služeb jsou dohodou smluvních stran stanoveny následovně:
 Celková měsíční cena Služeb podpory provozu (dle bodu 3.2 Smlouvy) je dohodou
smluvních stran stanovena ve výši 1.683.500,- 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 10.500,- Kč bez DPH za 1 člověkoden poskytování Služeb rozvoje.

Zvolený druh zadávacího řízení
Tato veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a)
a § 27 ZVZ.
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Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Uchazeč
č.
7.

Obchodní firma

OKsystem a.s.

Sídlo uchazeče

Právní forma

IČO

Na Pankráci 1690/125, 140 21
Praha 4 – Nusle

akciová společnost

273 73 665

Části veřejné zakázky, které budou plněny
prostřednictvím subdodavatele:
Vybraný uchazeč má v úmyslu plnit celý předmět veřejné zakázky bez subdodavatelů.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Na základě hodnocení nabídek podaných na plnění této veřejné zakázky bylo hodnotící
komisí, potažmo zadavatelem, stanoveno po provedeném hodnocení nabídek na základě
stanovených hodnotících kritérií celkové bodové hodnocení jednotlivých nabídek a pořadí
jednotlivých uchazečů následovně:
Celková výše
nabídkové
ceny v Kč bez
DPH (body)

Uživatelská
přívětivost
nabídkovéh
o prototypu
(body)

Architektur
a a návrh
řešení
(body)

Celkový
počet
bodů

Výsledné
pořadí

1.

SOFTEC,
spoločnosť
s ručením
obmedzeným

24,27

20,25

8,40

52,92

6.

2.

TESCO SW a.s.

48,04

21,25

9,90

79,19

3.

3.

Wincor
Nixdorf s.r.o.

60,00

19,50

5,70

85,20

2.

4.

Asseco Central
Europe, a.s.

37,94

19,50

9,60

67,04

5.

5.

InterWay, s.r.o.

35,30

22,25

15,00

72,55

4.

7.

OKsystem a.s.

54,42

25,00

11,40

90,82

1.

Uchazeč
č.

Uchazeč
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Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení nabídek stanovila následující pořadí
uchazečů:
Výsledné pořadí
Uchazeč
1.

OKsystem a.s.

2.

Wincor Nixdorf s.r.o.

3.

TESCO SW a.s.

4.

InterWay, s.r.o.

5.

Asseco Central Europe, a.s.

6.

SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným

a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na plnění této veřejné zakázky s uchazečem
pořadové č. 1, tedy s uchazečem OKsystem a.s., sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21
Praha 4 – Nusle, IČO: 273 73 665.
Zadavatel se s tímto doporučením hodnotící komise ztotožnil.
Samotný průběh hodnocení je detailně popsán ve zprávě o posouzení a hodnocení
nabídek, která se vztahuje k zadávacímu řízení této veřejné zakázky.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Uchazeč č.

Obchodní firma

Sídlo uchazeče

Právní
forma

IČO

Informace o
nabídkové ceně
(v Kč bez DPH):
Celková cena

1.

SOFTEC,
spoločnosť
s ručením
obmedzeným

Jarošova 1, 831 03
Bratislava

Společnost
s ručením
omezeným

00 683 540

311 936 229,63

2.

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1,
Hodolany, 779 00
Olomouc

Akciová
společnost

258 92 533

157 557 765,00

3.

Wincor
Nixdorf s.r.o.

Lužná 591, 160 00
Praha 6

Společnost
s ručením
omezeným

257 84 528

126 156 700,00

4.

Asseco Central
Europe, a.s.

Trenčianska 56/A,821
09 Bratislava

Akciová
společnost

35 760 419

199 513 460,00

5.

InterWay, s.r.o.

Stará Vajnorská 21,
831 04 Bratislava

Společnost
s ručením
omezeným

35 728 531

214 449 415,39

6.

AQUASOFT spol. s
r.o.

Rubeška 215/1,19000
Praha 9 - Vysočany

Společnost
s ručením
omezeným

649 46 274

169 000 000,00

7.

OKsystem a.s.

Na Pankráci 1690/125,
Praha 4 - Nusle, PSČ
140 21

Akciová
společnost

273 73 665

139 100 000,00
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Identifikační údaje zájemců či uchazečů vyloučených z účasti
v zadávacím řízení
Uchazeč
č.
6

Obchodní firma
AQUASOFT spol. s r.o.

Sídlo uchazeče

IČO

Rubeška 215/1,19000 Praha 9
- Vysočany

649 46 274

Odůvodnění vyloučení nabídky uchazeče č. 6:
Hodnotící komise při revizi postupu předchozí, resp. původní hodnotící komise seznala, že
původní hodnotící komise provedla posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění
zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z
hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 ZVZ. V rámci
posuzování nabídek byly v nabídce uchazeče č. 6 na veřejnou zakázku shledány určité
nejasnosti nabídky, které si původní hodnotící komise nechala od uchazeče č. 6 vysvětlit
dle § 76 odst. 3 ZVZ, a sice:
V nabídce uchazeče č. 6 byla na straně č. 134 uvedena tabulka s nabídkovou cenou dle
dílčích plnění veřejné zakázky s celkovou nabídkovou cenou 169 000 000,- Kč bez DPH.
Stejná celková nabídková cena v Kč bez DPH byla uvedena i v krycím listu nabídky na str.
1, a dále i v předloženém návrhu smlouvy na straně 157 – 158 nabídky.
Celková nabídková cena se skládá z dílčích plnění předmětu veřejné zakázky:
1. Vytvoření Díla dle odst. 12.1.1 Smlouvy;
2. Služby podpory provozu za 24 měsíců dle odst. 12.2.1 Smlouvy;
3. Rozvoj Díla v rozsahu 5000 člověkodnů dle odst. 12.3.1 Smlouvy.
U dílčího plnění předmětu veřejné zakázky Vytvoření Díla dle odst. 12.1.1 Smlouvy byla
v nabídce uchazeče č. 6 uvedena (v tabulce s nabídkovou cenou i v návrhu Smlouvy)
nabídková cena ve výši 80 000 000,- Kč bez DPH. Tato nabídková cena se skládá
z položek: 1. Návrh realizace (nabídková cena 8 000 000,- Kč bez DPH), 2. Prototyp
(nabídková cena 8 000 000,- Kč bez DPH), 3. Implementace (nabídková cena 55 200 000,Kč bez DPH) a 4. Dokumentace (nabídková cena 800 000,- Kč bez DPH). Celková
nabídková cena 72 000 000,- Kč bez DPH, neodpovídá uchazečem uvedené celkové
částce 80 000 000,- Kč bez DPH a současně toto ovlivňuje i celkovou nabídkovou cenu
uchazeče za plnění veřejné zakázky.
Po uchazeči č. 6 písemně bylo požadováno ve smyslu ust. § 76 odst. 3 ZVZ, aby vysvětlil
výše uvedený rozpor v nabídkové ceně za dílčí plnění předmětu veřejné zakázky Vytvoření
Díla a současně uvedl skutečnou konečnou nabídkovou cenu uchazeče č. 6 za celé plnění
veřejné zakázky.
Žádost o písemné vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 ZVZ byla uchazeči č. 6 doručena dne
25. 9. 2015.
Lhůta pro podání písemného vysvětlení nabídky byla stanovena v délce 3 pracovních dnů
od doručení žádosti. Písemné vysvětlení nabídky mělo být dle výše uvedených skutečností
doručeno nejpozději do 1. 10. 2015.
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Uchazeč č. 6 ve stanovené lhůtě nedoručil písemné vysvětlení nabídky ve smyslu § 76
odst. 3 ZVZ a písemné vysvětlení nedoručil ani po lhůtě pro jeho doručení. Uchazeč č. 6
tak porušil § 76 odst. 3 ZVZ, když nedoručil písemné vysvětlení ve stanovené lhůtě.
Nabídka uchazeče č. 6 byla původní hodnotící komisí vyřazena a zadavateli bylo
doporučeno vyloučit uchazeče č. 6 z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel následně
vyloučil uchazeče č. 6 ze zadávacího řízení veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 76
odst. 3 ZVZ z důvodu, že tento uchazeč ve stanovené lhůtě nedoručil písemné vysvětlení
nabídky.
Nově jmenovaná hodnotící komise zjištění a závěry původní hodnotící komise s ohledem
na skutečnost, že rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče č. 6 nebylo zrušeno,
opětovně neprověřovala.
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