Příloha vyhlášky 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného
zadavatele podle § 1 vyhlášky

1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Předmětem veřejné zakázky je zajistit technickou podporu v rámci provozovaného
Automatizovaného vnitřního informačního systému (AVISME) v Celní správě, vytvořeného pro
resort Ministerstva financí.
2. popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je technická podpora rutinního provozu jednotlivých modulů
v rámci provozovaného automatizovaného vnitřního informačního systému (AVISME) v rozsahu:
 Profylaktická kontrola
 Hot-line služby
 Odstraňování vad a chyb
 Zpracování nových požadavků a případné opravy pozáručních vad
 Doškolování pracovníků
 Upgrade systémového SW
3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Spolehlivý a bezpečný provoz aplikace AVISME je nutnou podmínkou pro to, aby Celní správa
mohla co nejefektivněji plnit zadané úkoly.
Technická podpora zajištěná touto zakázkou podle našich dlouholetých zkušeností zajistí velmi
rychlé odstraňování provozních problémů a závad v podporovaných technologiích a tím i plnění
provozních potřeb podporovaného systému.
4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je od data podpisu smlouvy do 30. 9. 2017.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na AVISME podle § 2 vyhlášky
Nedošlo ke změnám
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky
naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné
zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb
zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky, oproti
skutečnostem uvedeným 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.
Veřejný zadavatel může vymezit
varianty naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.

V případě nerealizace nebo přerušení kontinuity provozní podpory
v rámci této veřejné zakázky může dojít k narušení integrity sběru
ekonomických údajů, a tím ke zkreslení ekonomických a finančních
výkazů a statistik.

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

Realizací veřejné zakázky naplníme plánovaný cíl.

Plánovaný cíl nemá alternativní řešení. Pro provoz kritických
technologií potřebujeme zajistit kontinuální a nepřetržitou
podporu s vysokou odbornou úrovní s krátkou dobou odezvy.

Zadavatel může uvést další informace Změna dodavatele by vedla ke zvýšeným nákladům, neboť nový
dodavatel by znovu musel dodat plnění, která již zadavatel má a
odůvodňující účelnost veřejné
které uhradil v rámci předchozích zakázek. Zadavatel si v minulosti
zakázky.

nevyhradil právo licence k možnému rozšíření díla z finančních
důvodů. Požadavky dodavatele byly v tomto smyslu nad rámec
možností rozpočtu ICT.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků Nestanoveno
na seznam významných dodávek.
(Veřejný zadavatel povinně vyplní,
pokud požadovaná finanční hodnota
všech významných dodávek činí
v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané
hodnoty
veřejné
zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku Nestanoveno
na předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Veřejný zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku Nestanoveno
na předložení popisu technického
vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a popis
zařízení nebo vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku Nestanoveno
na provedení kontroly výrobní kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou
osobou jeho jménem, případně
provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku Nestanoveno
na předložení vzorků, popisů nebo
fotografií zboží určeného k dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku Nestanoveno
na předložení dokladu prokazujícího
shodu
požadovaného
výrobku
vydaného příslušným orgánem.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků
na seznam významných služeb.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech
významných služeb činí v souhrnu
minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení popisu technického
vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a
popis zařízení nebo vybavení
dodavatele určeného k provádění
výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na provedení kontroly technické
kapacity veřejným zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem, případně
provedení kontroly opatření
týkajících se zabezpečení jakosti a
výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a

Nestanoveno

Nestanoveno

Nestanoveno

Nestanoveno

Nestanoveno

osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje
předložení osvědčení o vyšším stupni
vzdělání než je středoškolské
s maturitou, nebo osvědčení o
odborné kvalifikaci delší než tři
roky.)
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.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních a technických
zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici.

Nestanoveno

Nestanoveno

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve
vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Nestanoveno
předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu stavebních prací, ze kterého bude
vyplývat, že finanční hodnota uvedených
stavebních prací je v souhrnu minimálně
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Nestanoveno
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než tří techniků
nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Nestanoveno
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za vedení realizace
stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní,
pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než
pět let.)
Odůvodnění požadavku na předložení přehledu
Nestanoveno
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.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Nestanoveno

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky
na služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 %
ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší
než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za
každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní
vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na
dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým
potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné
zakázky.

Netýká se
Netýká se

Netýká se

Nestanoveno
Nestanoveno

Není ve smlouvě stanovena.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Předmětem plnění je dodávka služeb servisní Kontinuita technického řešení (viz shora
a technické podpory k zajištění údržby a provozu „Odůvodnění veřejné zakázky podle § 2
IS AVIS (Automatizovaný Vnitřní Informační vyhlášky“).
Systém). Tato podpora je navíc vynucena změnou
legislativy, nebo technologickými změnami
v informačním systému CS. Podpora obnáší
zejména:













1.
2.
3.
4.

tvorba skriptů a HF pro úpravy v DB v případě
zjištěných vad a úprav, které nesnesou
prodlení
podpora při řešení technických problémů na
straně serveru či klienta
ladění v případě výkonnostních problémů
apod.
obnovení systému v případě havárie
asistenční činnost při správě DB
poradenství při aktualizacích a opravách
instalace a konfigurace aplikací
podpora při vyhodnocování upozornění a
incidentů, jejich řešení a včasné odstranění
obnovení činnosti systému v případě havárie
asistenční činnost při správě aplikací
zajištění Helpdesk a Hot-line pro hlášení
problémů
Specifické požadavky:
Údržba, podpora a rozvoj webové aplikace
AVISu
Údržba tabule DB AVIS
Zajištění podpory komunikace se Státní
pokladnou a dalšími propojenými aplikacemi
Aktivní komunikace s pracovníky, kteří
zabezpečují HelpDesk AVISu a souvisejících
aplikací
- konzultace se systémovou podporou
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Neuvedeno.

Odůvodnění

Veřejná zakázka bude zadána jednomu zájemci
(dle zákona 137/2006 Sb, § 23, odst. (4),
písmeno a)).

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
5,000.000 Kč bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná
hodnota
VZ
vychází
z kvalifikovaného ohodnocení rozsahu zakázky a
předběžné informace dodavatele.
Cena veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení
bez uveřejnění je cenou obvyklou v souladu
s příslušnými předpisy (§ 12 zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, v platném znění za použití § 2
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,
v platném znění.

