ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Jednající:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
00164801
Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Název veřejné zakázky:
„Provozování a úpravy ekonomického informačního systému“
(evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 499851)

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Veřejný zadavatel popíše změny:

Nejsou změny.

a) v popisu potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztah předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné
zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění
pro účely předběžného oznámení podle § 1.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek.
Jde zejména o rizika nerealizace veřejné
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky,
snížené kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.

Riziko spojené s nerealizací veřejné
zakázky je vysoké. V případě, že se
nepodaří smlouvu s dodavatelem uzavřít
do 3 měsíců, bude pokračovat stávající
kritický až havarijní stav:
- není popsán způsob řešení havárií,
problémů a chyb a nejsou stanoveny
závazné termíny pro jejich odstranění;
- chybí definice pro řešení rozvoje
informačního systému v závislosti na
legislativních změnách či v souvislosti se
změnou technologického prostředí;
- hrozí i nadále roztříštěnost při zpracování
požadavků resortních organizací včetně
neefektivního vynakládání finančních
prostředků;
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- při migraci na nový informační systém
nebude zajištěna povinnost dodavatele
poskytnout součinnost třetím stranám při
exportu dat, číselníků atd. S tím souvisí
opět vyšší náklady a prostoje v některých
případech i nutnost nového pořízení dat
při změně informačního systému;
- prakticky se jedná o havarijní stav, kdy
bude zablokována možnost údržby a
dalšího rozvoje EKIS.
Veřejný zadavatel může vymezit alternativy
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.

Žádné alternativy.

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

Realizací veřejné zakázky dojde
k dosažení plánovaného cíle.

Zájemce vlastní na EKIS INSYCO plná
autorská práva ve smyslu zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském a o
právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je
tedy jediným subjektem, který může tuto
veřejnou zakázku realizovat. Zadavatelem
byl proto zvolen postup podle § 23 odst. 4
písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady
proplnění veřejné zakázky na služby
Odůvodnění přiměřenosti požadavků
na seznam významných služeb.

Není relevantní.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků
na předložení seznamu techniků
či technických útvarů.

Není relevantní.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků
Není relevantní.
na předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení či vybavení
dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků
na provedení kontroly technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti
a výzkumu.

Není relevantní.
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob odpovědných
za poskytování příslušných služeb.

Není relevantní.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných
osob podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení.

Není relevantní.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků
na předložení přehledu nástrojů a pomůcek,
provozních a technických zařízení, které
bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící splatnost faktur.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící záruční lhůtu.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
dodavatele.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek.

Další obchodní podmínky budou
zadavatelem stanoveny adekvátně ve
vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům
souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Není relevantní.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
Není relevantní (jednací řízení bez uveřejnění, v němž bude v souladu s § 23 odst. 4 písm.
a) zákona o veřejných zakázkách osloven jediný zájemce).

Odůvodnění předpokládané hodnoty
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě plateb prováděných
v uplynulých 3 letech.
V Praze, dne 15. prosince 2014

Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
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