PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Název veřejné zakázky:

Produkty Oracle - dokoupení licencí a zajištění podpory

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Z2018-034488

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek („ZZVZ“)

I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup nových licencí produktů Oracle včetně zajištění jejich
podpory do 31. 12. 2020, migrace stávajících licencí Oracle DB Standard na nové licence Oracle DB
Enterprise Edition včetně zajištění jejich podpory do 31. 12. 2020. Dále pak zajištění (prodloužení)
podpory stávajících licencí produktů Oracle do 31. 12. 2020. Podpora zahrnuje zejména upgrade,
update, stahování bezpečnostních záplat z portálu výrobce, možnost řešení problémů vzniklých
při provozu buď přímo prostřednictvím portálu výrobce, nebo prostřednictvím poskytovatele služeb.
II.

Identifikace účastníků zadávacího řízení
Poř.
číslo

Obchodní firma

Nabídková cena

Výsledné pořadí

1.

O2 IT Services s.r.o.

42 755 178,00,- Kč bez DPH

1.

2.

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

44 501 210,39,- Kč bez DPH

2.

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
III.

Identifikace vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva

Společnost O2 IT Services s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 02819678.
Cena sjednaná ve smlouvě: 42 755 178,00,- Kč bez DPH.
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IV.

Identifikace poddodavatelů vybraného dodavatele

Společnost Arrow ECS, a.s., se sídlem Tvorkovských 2015/5, 709 00, Ostrava, IČO 25870424.
IV.

Další informace o zadávacím řízení

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části (§ 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ):
Veřejnou zakázku bylo teoreticky možné rozdělit na dvě části, a to:
-

část A – „Upgrade (migrace) a dokoupení licencí produktů Oracle a jejich podpory“
část B – „Pořízení podpory stávajících licencí produktů Oracle do 31. 12. 2020“

Vzhledem k očekávané ceně licencí i podpor řádově v desítkách milionů korun, se nedá předpokládat,
že by se rozdělením zakázky rozšířil okruh možných dodavatelů nebo dosáhlo lepších cenových
podmínek. Podle informací českého ústředí společnosti Oracle je na českém trhu cca 20
potencionálních dodavatelů (distributorů produktů Oracle), kteří jsou schopní dodat jak licence, tak i
požadovanou podporu v zadavatelem požadovaném objemu. Proto je tato zakázka koncipována
jakožto jeden celek.
Další dělení (například části A na dokup licencí a dokup technické podpory) již možné není, protože
licence a technická podpora jsou související plnění. Podpora je v tomto případě přímo provázána na
produkty výrobce, nelze tedy oddělit podporu od vlastních licencí.
Dělením této veřejné zakázky na části by tedy nedošlo k úspoře, ale naopak ke zvýšení administrativní
náročnosti na straně zadavatele, přičemž relevantní trh (nabídka) by zůstal stejný.

V Praze dne 12. 12. 2018

Digitálně podepsal

Ing. Daniel Ing. Daniel Hetzer
Datum: 2018.12.12
Hetzer
14:31:12 +01'00'

____________________________________
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Ing. Daniel Hetzer, pověřený zastupováním ředitele
Odboru informačních a komunikačních technologií
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