Odůvodnění veřejné zakázky:
Název výběrového řízení:
„Zajištění migrací dat z IS druhého subjektu do IS zadavatele - výdajová část a zprovoznění systému
ISVČ po sloučení subjektů“

a) Plánovaný cíl, kterého má být dosaženo:
Předmětem zakázky je příprava společné datové základny pro předpokládanou fúzi
zadavatele s druhým subjektem a provoz společných informačních systémů, tj. zajištění
migrací u propojení IS zadavatele a druhého subjektu ve výdajové části systému a
zprovoznění společného systému po dokončení migrace.
Účelem zakázky je vytvoření společné datové základny po předpokládané fúzi zadavatele s
druhým subjektem a zprovoznění vytvořeného jednotného systému po dokončení migrace.
Jednotná datová základna je nezbytná pro fungování IS dvou subjektů spojených fúzí.
b) Plánovaný termín, kdy má být cíle dosaženo:
Předmět výběrového řízení za předpokladu uskutečnění plánované fúze musí být realizován
do 31.3.2013.
c) Ukazatele, kterými se bude měřit dosažení cíle:
Naplnění předmětu výběrového řízení bude posuzováno funkčností informačního systému
dvou subjektů spojených fúzí a jeho funkcionalitami.
d) Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem:
Plánovaný cíl, tj. úspěšné propojení a sloučení informačních systému dvou subjektů, které se
spojí v rámci předpokládané fúze, by nebylo možné dosáhnout bez realizace předmětného
výběrového řízení.
e) Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky:
Jiné alternativy naplnění cíle zakázky nejsou možné, jelikož zadavatel musí vycházet ze
současného stavu informačního systému a přizpůsobit jej potřebám plánované fúze.
f) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu
k zakázce a potřebám zadavatele:
Zadavatel v zadávací dokumentaci nestanoví požadavky na technické kvalifikační
předpoklady.
g) Odůvodnění obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k zadavateli (splatnost faktur,
pojištění odpovědnosti, bankovní záruka, záruční lhůta, smluvní pokuty za prodlení, popř.
další):

Obchodní podmínky veřejné zakázky nechává zadavatel na návrhu smlouvu předložené
uchazečem v rámci nabídky do výběrového řízení. Obchodní podmínky budou řešeny na
prvním jednání hodnotící komise v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.
h) Vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k plánovanému cíli:
Zadavatel nepožaduje po uchazeči žádné nestandartní technické podmínky. Technické
podmínky vycházejí z požadavků na předmět a ze samotného současného stavu, jelikož
uchazeč oslovovaný v rámci jednacího řízení bez uveřejnění vlastní a je výhradním držitelem
práv k šíření, rozvoji a podpoře
výběrového řízení.

i)

cílového informačního systému, který je předmětem

Stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení ve vztahu
k plánovanému cíli veřejné zakázky:
Jelikož se jedná o jednací řízení bez uveřejnění, kde je k podání nabídky vyzvaný jeden
uchazeč, nejsou hodnotící kritéria stanovena. Hodnotící komise posoudí přiměřenost ceny
zakázky nabízené uchazečem.

