Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

Zajištění podpory provozu, rozvoje a servisu systému
AGIS
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
Z2019-026669

Zadavatel:
Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
se sídlem: Ve Smečkách 801/33, Nové Město, 110 00 Praha

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Státní zemědělský intervenční fond
48133981
Ve Smečkách 801/33, Nové Město, 110 00 Praha
Mgr. Jan Havlíček, ředitel Sekce správních činností

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.szif.cz/

Adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele: https://zakazky.szif.cz/contract_display_28.html

2.

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky
2.1
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb provozu, podpory a rozvoje IS AGIS,
a to zejména v oblastech:
a) Služby podpory provozu IS AGIS
1.

Služba č. 01 - Poskytování uživatelské podpory
-

2.

Poskytování uživatelské podpory řešení, která vedou k uspokojení
zákaznických požadavků a k odstranění vzniklých problémů a operativní
podpora uživatelů IS AGIS na úrovni systémové, aplikační a datové.

Služba č. 02 - Administrace systémového landscape
-

Administrace systémového Landscape, datových serverů pro produkční
a testovací server v databázi ORACLE a aplikačních serverů pro produkční
a testovací server ORACLE WebLogic Server formou expertní služby, revize
a administrace aplikace. Prověřování auditních logů aplikačního serveru
a databáze a vygenerovaných události OEM a náprava eskalovaných
limitních událostí, vč. úprav ve správě aplikace.

b) Služby aplikační podpory IS AGIS
1.

Služba č. 03 - Řešení provozních problémů
-

2.

Řešení provozních problémů na datovém a aplikačním serveru – produkční
i testovací prostředí IS AGIS na aplikační úrovni v případě, kdy současně
nedošlo k systémové poruše nebo výpadku serverů a jedná se o opravu
aplikace nebo dat a na systémové úrovni a v případech, kdy dojde
k výpadku serverů, nebo počítačových sítí a jedná se o součinnost při
zpětném obnovení částí nebo celé aplikace ze záloh dat nebo SW aplikací
při poruše – výpadku systému.

Služba č. 04 - Řešení změnových požadavků
-

Řešení změnových požadavků na další rozvoj systému a rozvoj koncových
uživatelů, provádění analýz k požadovanému zadání změny,
programování, testování, akceptací a uvádění do produktivního provozu.
Změnovému řízení podléhají všechny změny vyvolané a následně
provedené v IS AGIS. Účelem změnového řízení je projektovat, realizovat

Písemná zpráva zadavatele SZIFAG0419

Stránka 2 z 5

a evidovat veškeré prováděné změny a zásahy do systému vč. vedení
systémové a uživatelské dokumentace IS AGIS.
3.

Služba č. 05 - Konzultace a školení uživatelů
-

4.

Konzultace poskytované uživatelům při přípravě a návrhu nových
procesů a změn v administraci SOT, školení klíčových a koncových
uživatelů IS AGIS.

Služba č. 06 - Řízení a koordinace IS AGIS
-

Řízení projektu na straně dodavatele, účast na řízení, rozvoji,
koordinaci a integraci IS AGIS do informačního systému SZIF.

c) Jednorázové služby
1.

Služba č. 07 - Řízené ukončení poskytování služeb
-

Řízené ukončení poskytování služeb se stanovuje za účelem zpracování
a následného provedení koordinovaného a procesně vymezeného
postupu při ukončení poskytování služeb, provedení předání IS AGIS
zadavateli nebo jím určenému subjektu a ukončení smluvního vztahu
s poskytovatelem služeb.

2.2
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách a
ve specifikaci předmětu plnění, která je obsažena v katalogu služeb (příloha dokumentace zadávacího
řízení).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
2.3
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního
systému pro účely veřejných zakázek následovně:
Kód CPV:
72222300-0
72245000-4
72240000-9
72267100-0
72261000-2
72310000-1
72250000-2
72251000-9
72253200-5
72253000-3

Služby informačních technologií
Smluvní analýza systémů a programování
Analýza systémů a programovací služby
Údržba programového vybavení pro informační technologie
Podpora programového vybavení
Zpracování dat
Systémové a podpůrné služby
Obnova po havárii
Systémová podpora
Help desk a podpůrné služby

3.

Nabídková cena a cena sjednaná ve smlouvě

3.1

Nabídková cena vybraného dodavatele zpracovaná dle zadávací dokumentace činí:
65 789 584,00 Kč bez DPH
79 605 396,64 Kč včetně DPH
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3.2

Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem činí:
Služba

Cena za službu v Kč bez DPH

Služba č. 01 - Poskytování uživatelské 537 849,00 Kč / za 1 vyhodnocovací období
podpory dle odst. 3.1.1.1 smlouvy
dle přílohy č. 1 smlouvy
Služba č. 02 - Administrace systémového 137 319,00 Kč / za 1 vyhodnocovací období
landscape dle odst. 3.1.1.2 smlouvy
dle přílohy č. 1 smlouvy
Služba č. 03 - Řešení provozních problémů 34 333,00 Kč / za 1 vyhodnocovací období dle
dle odst. 3.1.2.1 smlouvy
přílohy č. 1 smlouvy
Služba č. 04 - Řešení změnových požadavků 1 150,00 Kč / za 1 hodinu poskytované služby
dle odst. 3.1.2.2 smlouvy
dle přílohy č. 1 smlouvy
Služba č. 05 - Konzultace a školení uživatelů 1 150,00 Kč / za 1 hodinu poskytované služby
dle odst. 3.1.2.3 smlouvy
dle přílohy č. 1 smlouvy
Služba č. 06 - Řízení a koordinace IS AGIS dle 84 032,00 Kč / za 1 vyhodnocovací období dle
odst. 3.1.2.4 smlouvy
přílohy č. 1 smlouvy
Služba č. 07 - Řízené ukončení poskytování 100 000,00 Kč / jednorázová cena za
služeb dle odst. 3.1.3.1 smlouvy
poskytnutí služby

4.

Použitý druh zadávacího řízení

4.1

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

5.1

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku:

Číslo
účastníka
1.

Účastník
VUSTE-APIS, s.r.o.
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Sídlo

48108219

Velflíkova 1428/4, Dejvice, 160 00 Praha
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6.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
6.1

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění
jejich výběru
7.1

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:

Vybraný dodavatel
Účastník

č. 1

Účastník:
IČO:
Sídlo:

VUSTE-APIS, s.r.o.
48108219
Velflíkova 1428/4, Dejvice, 160 00 Praha 6

Odůvodnění výběru
Účastník zadávacího řízení splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
Hodnocení nabídek nebylo provedeno, neboť v zadávacím řízení byl v okamžiku hodnocení nabídek
jediný účastník zadávacího řízení.

8.

Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

8.1

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva.

9.

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

9.1
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části z důvodu úzké funkční, věcné, časové a místní
souvislosti požadovaných služeb. S ohledem na charakter požadovaného plnění a totožný okruh
potencionálních dodavatelů zadavatel nepovažoval za účelné veřejnou zakázku rozdělit na části,
přičemž nerozdělením veřejné zakázky na části nedošlo k omezení hospodářské soutěže.

V Praze dne 25.11.2019

Mgr. Jan
Tejkal

Digitálně
podepsal Mgr.
Jan Tejkal
Datum:
2019.11.25
07:52:56 +01'00'

__________________________
Státní zemědělský intervenční fond
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel
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