NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j. 2015/040118/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Informační systém pro řízení lidských zdrojů“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o nadlimitní veřejné zakázce zadávané
v otevřeném řízení 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 veřejné zakázky je dodání a implementace nového informačního systému pro
řízení lidských zdrojů (dále jen „HRIS“ – Human Resources Information System nebo „SW
řešení“), který bude splňovat veškeré požadavky zadavatele, a to zejména zajištění
veškerých stávajících a nových funkcionalit systému, zajištění kontinuity procesů včetně
migrace dat, nástroje pro administraci systému, reporting a notifikace. Předmětem veřejné
zakázky je dále zajištění podpory a údržby dodaného systému v souladu s aktuální
legislativou ve všech výše uvedených oblastech.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena za dodávku a implementaci činí 7 528 000,- Kč bez DPH, z toho cena za školení je
582 000 Kč bez DPH. Cena podpory od převzetí prvního dílčího plnění do převzetí druhého
dílčího plnění činí 100 000,- Kč bez DPH, od převzetí druhého dílčího plnění do převzetí
třetího dílčího plnění činí 80 000,- Kč bez DPH a po převzetí třetího dílčího plnění činí
75 000,- Kč bez DPH. Cena budoucího rozvoje činí 1 400,- Kč bez DPH za hodinu.
II. Zvolený druh zadávacího řízení:
Otevřené nadlimitní řízení.

1

III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

DATACENTRUM systems & consultin, a.s.
Písnická 30/13, 142 00 Praha 4
akciová společnost
25631721
CZ25631721.

IV. Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:
Uchazeč

Nabídková cena v Kč
bez DPH

AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava
IČO 47676795
DATACENTRUM systems & consulting,
a.s.
Písnická 30/13
142 00 Praha 4
IČO 15887219
Elanor spol. s.r.o.
Kodaňská 1441/46
100 Praha 10
IČO 15887219

10 474 400,-

11 598 000,-

12 518 400,-

V. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

VI. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.

VII.Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Na základě hodnotícího kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ byla jako
nejvhodnější vybrána nabídka společnosti uchazeče DATACENTRUM systems &
consulting a.s.
V Praze dne 14. dubna 2015
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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