PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Identifikační údaje zadavatele

1.

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČO:

00164801

Jednající:

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Název veřejné zakázky

2.

„Provozování a úpravy ekonomického informačního systému“
Předmět veřejné zakázky

3.

Předmětem veřejné zakázky je:


sjednocení prostředí všech provozovaných modulů;



zajišťování úprav a údržby programového vybavení;



poskytování služeb technické podpory provozu a uživatelům;



stanovení podmínek pro další rozvoj;



úprava ekonomického informačního systému v resortu Ministerstva životního
prostředí.

Výstupem veřejné zakázky bude smluvní zajištění výše uvedených činností minimálně
do května 2016, maximálně na čtyři roky s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Rámcová smlouva
zajistí překlenutí doby, než bude implementován nový ekonomický informační systém, jehož
nasazení je plánováno nejdříve od 1. ledna 2016.
Rámcová smlouva nastaví podmínky pro poskytování služeb spojených se základní údržbou
ekonomického informačního systému, definuje podmínky pro podporu uživatelů, stanoví
rámec pro rozvoj systému pro resortní složky, které ekonomické informační systémy
využívají.
Veřejná zakázka bude zadána pro:

4.



Ministerstvo životního prostředí;



Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky;



Správa Národního parku České Švýcarsko;



Česká geologická služba;



Správa jeskyní České republiky.
Cena sjednaná ve smlouvě na plnění veřejné zakázky

Není relevantní.

5.

Zvolený druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
6.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele

Není relevantní.
7.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Není relevantní.
8.

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení,
a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli
vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti

Není relevantní.
9.

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu

Není relevantní.
10.

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění

Tato nadlimitní veřejná zakázka na služby byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění
podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona, neboť veřejná zakázka může být splněna z důvodu
ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem.
11.

Důvod zrušení zadávacího řízení

V průběhu realizace jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku odpadly důvody
pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, a současně ještě
nebyla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem na plnění veřejné zakázky. Z tohoto
důvodu a na základě oprávnění dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona proto zadavatel rozhodl
o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na předmětnou veřejnou zakázku.
V Praze, dne 18. listopadu 2015

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