NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j. : 2014/013801/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Zajištění provozní podpory IS Odysea 2001 a 2010“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu.
I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
48136450
CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je zajištění provozní podpory programového vybavení systému Odysea
2001 stávajícím dodavatelem do 31. prosince 2016 bez možnosti ukončení smlouvy
dodavatelem před tímto datem.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Celková cena plnění byla stanovena dohodou smluvních stran na 118 000 Kč bez DPH.
II. Zvolený druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění.
III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

Elanor spol. s r.o.
Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10
společnost s ručením omezeným
15887219
CZ15887219

IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.
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V. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Veřejná zakázka byla v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění
stávajícímu dodavateli, společnosti Elanor, spol. s r.o., neboť tento dodavatel je autorem
programového řešení IS Odysea 2001 a 2010 (dále jen „IS Odysea“) a poskytovatelem
podpory tohoto systému včetně Hotline, metodické podpory IS a pravidelně zasílaných
nových verzí, které reagují na legislativní změny a případně obsahují i racionalizaci systému
nebo implementaci specifických požadavků na řešení. Z hlediska zajištění klíčových funkcí
IS Odysea, zejména v oblasti pracovněprávních agend a zpracování a zúčtování mezd, je
bezpodmínečně nutné, aby byla v době provozu tohoto systému zajištěna plná metodická,
legislativní a programová podpora systému ze strany tohoto dodavatele až do okamžiku
implementace zcela nového informačního systému, pro jehož výběr v současné době probíhá
příprava v prostředí zadavatele spočívající v mapování priorit a požadavků zadavatele.

V Praze 7. července 2014

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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