Vyhodnocení odpovědí dodavatelů na ž{dost o vyj{dření k z{měru zah{jení zad{vacího
řízení týkající se technických kvalifikačních předpokladů – seznamu techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zak{zky
Zadavatel, Český statistický úřad (d{le jen „zadavatel“), zamýšlí zah{jit zad{vací řízení na
veřejnou zak{zku s n{zvem „Integrační n{stroje, vstupní a výstupní subsystém“. Tato
veřejn{ zak{zka je souč{stí projektu Redesign statistického informačního systému
v n{vaznosti na zav{dění eGovernmentu v ČR (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06396), který je
spolufinancov{n z prostředků Evropského fondu pro region{lní rozvoj prostřednictvím
Integrovaného operačního programu.
V této souvislosti zadavatel dne 7. 10. 2011 uveřejnil na svých webových str{nk{ch „Ž{dost o
vyj{dření k z{měru zah{jení zad{vacího řízení“ (d{le jen „žádost“). Ve stejný den byla ž{dost
prostřednictvím e-mailové zpr{vy rovněž rozesl{na na celkem 85 společností působících
v České republice v oblasti ICT.
E-mailové kontakty byly získ{ny na adrese:
http://www.czechtop100.cz/cz/top-100-ict-firem/vysledky-2009, dne 6. 10. 2011.
Zadavatel v této ž{dosti uvedl, že v r{mci technických kvalifikačních předpokladů zamýšlí
požadovat doložení seznamu techniků, kteří by se měli podílet na plnění veřejné zak{zky (i
jako subdodavatelé nebo členové konsorcia). Vzhledem k tomu, že se jedn{ o veřejnou
zak{zku se složitým předmětem plnění s dobou plnění 2 roky, jsou i připravované
požadavky na jednotlivé techniky (co do požadovaného počtu a odbornosti techniků) velmi
komplexní. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel n{vrh těchto požadavků předložil
prostřednictvím ž{dosti k posouzení možným dodavatelům/uchazečům o veřejnou zak{zku.
Současně stanovil termín pro případné vyj{dření, a to p{tek 15. 10. 2011 do 14:00 hod.
Ve stanoveném termínu zadavatel obdržel celkem 21 odpovědí, přičemž 3 z těchto odpovědí
byly zasl{ny dodavateli, kterým nebyla ž{dost zasl{na prostřednictvím e-mailu (tj. informaci
získali z webových str{nek zadavatele). V r{mci odpovědí se dodavatelé k požadavkům
zadavatele vyj{dřili n{sledovně:
2 dodavatelé odpověděli, že požadavky zadavatele jsou schopni splnit;
7 dodavatelů odpovědělo, že požadavky zadavatele jsou schopni splnit, nicméně
k některým bodům ž{dosti vyj{dřili připomínky či n{vrhy na úpravu;
7 dodavatelů odpovědělo, že požadavky zadavatele nesplňují;
5 dodavatelů se v r{mci své odpovědi ke splnění či nesplnění požadavků zadavatele
nevyj{dřilo.
Na z{kladě vyhodnocení odpovědí jednotlivých dodavatelů zadavatel oznamuje, že
přistoupí k některým dílčím úprav{m svých požadavků, a to zejména požadavků na délku
požadované praxe a požadavků na zkušenost s obdobnými projekty.
Zadavatel současně děkuje všem dodavatelům, kteří poslali své odpovědi, n{zory a
připomínky k ž{dosti, za spolupr{ci.

