Předběžná tržní konzultace
Příloha č. 1 „Předmět veřejné zakázky a podmínky plnění“
Úvod
ČSSZ zamýšlí zadání veřejné zakázky na zajištění pronájmu týmu odborníků v oblasti IT v rámci tzv.
bodyshopping služby, a v této souvislosti se za účelem získání relevantních informací o poptávaném
plnění, způsobu jeho realizace a umožnění co nejširší účasti relevantních dodavatelů v rámci zadávacího
řízení koná tuto Konzultaci.
ČSSZ poptává odborníky v oblasti IT pro zajištění služeb spojených s aplikačním programovým
vybavením (dále jen „APV“), které zajišťuje provoz důchodové agendy. Toto programové vybavení se
sestává z velkého množství aplikací a modulů vyvinutých v programovacím jazyku COBOL; HW část je
provozována na mainframe Fujitsu BS2000. Požadované služby spočívají v implementaci legislativních
změn v oblasti důchodového pojištění.
K zajištění uvedeného ČSSZ předpokládá následující složení týmu odborníků:
-

vedoucí týmu,

-

3x projektant,

-

6x analytik,

-

5x programátor (specialista na programování se znalostí nejen programovacího
jazyku COBOL, ale i ostatních programovacích jazyků).

ČSSZ přepokládá poskytování služeb v délce čtyř let.
Otázky v rámci Konzultace:
1. ČSSZ žádá dodavatele o vyjádření k navrženému složení týmu. Dodavatel uvede, zda disponuje
požadovaným počtem programátorům se znalostí programovacího jazyku COBOL.
1.1. V případě kladné odpovědi na otázku pod bodem 1. dodavatel dále uvede zkušenosti těchto
programátorů – s jakými vývojovými verzemi programovacího jazyku COBOL mají tito
programátoři zkušenosti a v jakém odvětví tyto zkušenosti získali.
1.2. V případě záporné odpovědi na otázku pod bodem 1. dodavatel dále uvede, zda je schopen
požadovaný počet programátorů se znalostí programovacího jazyku COBOL zajistit a v jakém
časovém horizontu.
2. ČSSZ žádá dodavatele o vyjádření, resp. popis, jakým způsobem probíhá poskytování tzv.
bodyshopping služby.
2.1. Dodavatel uvede, co je zahrnuto do této služby.
2.2. Dodavatel uvede, zda je pro něj akceptovatelné uzavřít smluvní vztah přímo s ČSSZ a
poskytovat tým odborníků v požadovaném počtu, složení a v požadovaném období jako
kontinuální službu. Dodavatel je oprávněn uvést alternativní návrh poskytování požadovaného
plnění.

2.3. Dodavatel uvede, jakým způsobem jsou běžně u tohoto druhu služby nastavovány platební a
fakturační podmínky, tj. zda hodinovou či paušální sazbou, a jaký způsob by zvolil pro plnění
požadované ČSSZ.
3. ČSSZ žádá dodavatele o vyjádření k odhadu ceny za tuto službu v požadovaném počtu a složení
týmu odborníků a v požadovaném období. Uvede-li v návaznosti na dotazy pod bodem 2.
alternativní návrh, uvede také ocenění tohoto alternativního návrhu.
4. ČSSZ žádá dodavatele o vyjádření, zda k zodpovězení výše uvedených otázek, zejména otázky
týkající se odhadu ceny, a k případnému podání nabídky do zadávacího řízení, pokud by jej ČSSZ
zahájila, je nezbytné upřesnit, nad rámec výše uvedeného, popis předmětného APV a souvisejících
APV.

