PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v zadávacím řízení

„Upgrade transakčního IS Health Insurance systému na bázi
Microsoft Dynamics“
(jednací řízení bez uveřejnění)

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Název zakázky:

„Upgrade transakčního IS Health Insurance systému na bázi Microsoft Dynamics“

Informace o zadavateli:
název

: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

sídlo

: Ostrava-Vítkovice, ul. Jeremenkova 11, PSČ 703 00

IČO

: 47672234

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je zajištění upgrade transakčního informačního systému Health Insurance
Systemu na bázi Microsoft Dynamics NAV (dále „APV“).
Specifikace předmětu plnění:
1. Realizace přechodu stávajícího APV na databázi MS SQL 2014 a začlenění do nové domény
v infrastruktuře ČPZP.
2. Provedení Detailní Analýzy a návrhu upgrade APV s rozdělením na jednotlivé realizační
buildy.
3. Implementace upgrade APV v harmonogramu dle Detailní Analýzy a to včetně provedení
nezbytných migrací dat a realizace upgrade testovacího a školícího prostředí.
4. Plné začlenění upgradovaného APV do infrastruktury ČPZP včetně zprovoznění všech
komunikačních vazeb a dohledů nad nimi.
5. Zvýšený dohled dodavatele po spuštění ostrého provozu po dobu 4 měsíců nebo do doby
akceptace celé zakázky. Dohled bude spočívat v zajištění podpory uživatelů a samotného
APV a to telefonicky v době od 8:00 do 16:00 a v odstranění všech zjištěných chyb ve
smluvně stanovené lhůtě.
6. Dodávka kompletní přepracované uživatelské a administrátorské dokumentace a havarijního
plánu k datu spuštění ostrého provozu.
7. Realizaci školení uživatelů a administrátorů v rozsahu minimálně 20 školících dnů.
8. Rozsah implementace upgrade je definován funkcionalitou jednotlivých modulů a
komunikačních rozhraní stávajícího APV k datu zahájení projektu a legislativními a
uživatelskými požadavky definovanými změnami provedenými Zhotovitelem na základě
Smlouvy o zajištění rozvoje ze dne 7. 7. 2014 po dobu trvání této zakázky.
9. Dodavatel zajistí řízení projektovým vedoucím za stranu dodavatele. Projekt bude řízen
Řídícím výborem projektu složeným ze zástupců dodavatele a ČPZP, který může schvalovat
změnová řízení v průběhu projektu, projektové struktury budou ustaveny schválením
zakládací listiny projektu.

Termíny plnění zakázky:
Mezi zadavatelem a uchazečem bude uzavřena smlouva na dobu určitou 28 měsíců.
Zakázka bude plněna v těchto rámcových termínech:

FÁZE

Předání do

Přechod na DB server MS SQL 2014 a na novou doménu

31. 3. 2016

Vypracování Detailní Analýzy

30. 6. 2016

Vývoj Build I

30.9 2016

Vývoj Build II

30. 11. 2016

Vývoj Build III

31 .3. 2017

Vývoj Build IV

30. 06. 2017

Test a školení klíčových uživatelů, převody dat, parametrizace systému 30.11 . 2017
Předání díla do ostrého provozu

1. 12. 2017

Zvýšený dohled nad ostrým provozem – pilotní provoz

30.3 2018

Místem plnění zakázky je sídlo Zadavatele.
Požadavky a součinnost
Požadavky na součinnost budou předávány a evidovány v rámci Servicedeskového systému ČPZP.
ČPZP zajistí potřebnou součinnost pro realizaci předmětu plnění, zejména:








účast klíčových uživatelů a administrátorů na základním školení
účast klíčových uživatelů na jednáních týkajících se modulů a funkčních oblastí
v jejich kompetenci
poskytnutí informací potřebných pro realizaci předmětu plnění
přístup k internetu přes internetové připojení Objednatele
účast klíčových uživatelů na procesu migrací dat.
součinnost při testování
součinnost při začlenění řešení do infrastruktury ČPZP

Forma akceptace
Pro každou fázi projektu proběhne samostatná akceptace Odběratelem.
Celkové plnění zakázky bude považováno za ukončené po závěrečné akceptaci pilotního provozu a
celé zakázky.
Akceptace pilotního provozu musí splňovat podmínku, že jsou odstraněny všechny chyby kategorie
Problém a Havárie a u chyb kategorie Vada bude dodavatel garantovat jejich odstranění do 15 dnů po
ukončení pilotního provozu.

Kategorizace chyb:
Havárie - IS není použitelný ve svých základních funkcích. Tento stav ohrožuje základní činnost
Odběratele nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.
Problém - Činnost IS je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav může omezit základní
činnost Odběratele nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.
Vada - některé funkce IS pracují omezeně, toto omezení však nelze považovat za takové, které může
ohrozit činnost Odběratele nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona.
Předpokládaná hodnota zakázky je 15 300 000,- Kč bez DPH.

Zvolený druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
WEBCOM a.s., sídlem U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, IČ: 25820826

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Uchazeč WEBCOM a.s., sídlem U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, IČ: 25820826 splnil veškeré
podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, a proto zadavatel rozhodl o přidělení výše
uvedené zakázky tomuto uchazeči.

Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Plnění prostřednictvím subdodavatele se nepředpokládá.

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně
odůvodnění jejich vyloučení:
Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. Jednalo se o jednací řízení bez uveřejnění za
účasti jednoho uchazeče – viz výše.
Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Dodávka upgrade informačního systému zdravotní pojišťovny tak, jak je definována v předmětu
zakázky, je chráněna podle autorského zákona. Podle ustanovení §11 odst. 3 Autorského zákona
(dále jen „AZ“) má autor právo na nedotknutelnost svého díla (v tomto případě počítačového
programu, kterému je za podmínek uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 a 2 AZ poskytnuta
autorskoprávní ochrana jako literárnímu dílu), zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo
jinému zásahu do svého díla nebo dílo zpracovat či jinak změnit. Autor (dodavatel) neposkytl třetím
stranám právo provádět upgrade programu nebo jiným způsobem program měnit a upravovat.
Na základě výhradních autorských práv společnosti WEBCOM a.s., sídlem U Plynárny 1002/97, Praha
10, IČ: 25820826, k informačnímu systému Health Insurance System na bázi Microsoft Dynamics
NAV, není možné zadat zakázku v jiném typu zadávacího řízení.

V Brně dne 28. 1. 2016
……………………………………………
Mgr. Milan Konečný
na základě plné moci za zadavatele

