Odůvodnění veřejné zakázky „Pořízení podnikové licence Esri“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky MMR ČR č. 232/2012 Sb.
Popis potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky
naplněny

AOPK ČR jakožto organizační složka státu má ve svých
povinnostech celou řadu agend, které nelze efektivně
vykonávat bez využití geografických informačních
systémů (GIS). Dlouhodobě využívá jako hlavní GIS
platformu produkty firmy Esri. Hlavním cílem je pořízení
předmětu plnění, který je nezbytný pro zajištění provozu a
funkce Informačního systému ochrany přírody (ISOP) a
ostatních odborných agend s vazbou na prostorové
vymezení vykonávaných v rámci regionálních pracovišť.
Tyto nástroje potřebuje pro výkon státní správy, podporu
vyhlašování chráněných území, zpracování monitoringu,
plánování v ochraně přírody a řešení specifických úloh a
projektů.

Popis předmětu veřejné
zakázky.

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb zahrnujících
dodání podnikové multilicence, která poskytne zadavateli
právo na neomezené využití software Esri, dat, webových
služeb, dokumentace a služeb systémové podpory.
Místem plnění je Česká republika, konkrétně ústředí a
regionální pracoviště AOPK ČR.

Popis vzájemného vztahu
předmětu veřejné zakázky a
potřeba zadavatele

Podniková licence na software Esri zajistí zásadní
technologii pro zajištění podpory agend, které mají
prostorové vymezení a pro zajištění provozu a funkce
ISOP při zpřístupňování mapových služeb a aplikací
AOPK ČR. Pořízením licence na 3 roky dojde k lepšímu
zajištění plnění zákonných a reportovacích povinností a
řešení projektů spojené se zkvalitňováním a
zefektivňováním výkonu státní ochrany přírody a krajiny.
Uvedená multilicence zajistí efektivní využívání a efektivní
nastavení počtu licencí Esri vůči aktuálním potřebám
AOPK ČR.

Předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky

po ukončení výběrového řízení - do té doby má AOPK
uhrazenu opakovanou jednoroční maintenance. Smlouva
bude platná do 31.5.2019.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky MMR ČR č. 232/2012 Sb.

Veřejný zadavatel popíše
změny
V popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky
naplněny,
V popisu předmětu veřejné
zakázky

V souladu s paragrafem 2 písmeno a) Vyhlášky číslo
232/2012 Sb. ke změnám skutečností nedošlo.

Vzájemném vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb
zadavatele
V předpokládaném terminu
splnění veřejné zakázky
Popis rizik souvisejících
s plněním veřejné zakázky,
které zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích
podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky,
snížené kvality plnění,
vynaložení dalších finančních
nákladů

Dle zřizovací statutu a zákonných (114/1992 Sb, č.
183/2006 Sb., č. 123/1998) a reportovacích povinností
směrnice INSPIRE má AOPK ČR povinnost evidovat a
poskytovat prostorové informace. Tuto povinnost zajišťuje
skrze administrátorské a serverové nástroje Esri.
Nebude-li tento projekt realizován, nebudeme schopni
dostát svým povinnostem. Hlavním rizikem je zastarávání
provozních technologií a jejich nízká využitelnost pro
splnění povinností. Nedostatečné vybavení aktuálními
GIS nástroji zamezuje efektivní plnění služebních
povinností.

Veřejný zadavatel může
vymezit varianty naplnění
potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.

Veřejný zadavatel může
vymezit do jaké míry ovlivní
veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle.

Zakázka pomůže splnit většinu agend obsahující
prostorové informace. Díky možnosti multilicence
desktopových a serverových instalací Esri produktů je
možné efektivně pokrýt potřeby instituce a pružně
reagovat na například projektové úkoly, nebo úkoly
vztažené k hodnocení žádostí OPŽP.

Zadavatel může uvést další
informace odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky.

Pořízením podnikové licence dojde k jednorázové
aktualizaci zastaralých desktop licencí a k novému
efektivnějšímu rozložení instalovaného SW. Všechny
produkty GIS budou v aktuální a shodné verzi, což
usnadní komplexní využívání GIS v rámci instituce.

Odůvodnění stanovení

Hodnotící kritérium - nabídková cena; Odůvodnění –

základních a dílčích hodnotících
kritérií podle § 6 vyhlášky

jednání s jediným uchazečem v rámci JŘBU

