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1. Důvod, proč nemůže být využita technika škol a musí být nakupována extra, hlavní důvody
obměny
Technické řešení informační podpory evaluačních projektů musí v průběhu jednoho roku
maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky zajistit spolehlivou distribuci elektronických
obrazů dávek (očekávaná struktura rozsahu a obsahu dokumentů z jedné učebno-zkoušky)
a jejich následné verifikované skenování včetně logických kontrol správného zápisu. Jedná se
o dokumentaci z více než 500 tisíc žáko-zkoušek v cca 60 tis. dávkách na cca 1 200 zkušebních
místech. Pro účely hodnocení otevřených úloh musí systém správně digitálně připravit obrazy
odpovědí žáků na jednotlivé otázky. Takových výřezů je okolo 6,2 milionu. To vše musí probíhat
s maximální přesností a spolehlivostí. Je naprosto nemožné něco podobného zvládnout bez
centrálně zajištěné správy jednotného souboru technických prvků. Dodavatel technologie
a služby ručí za 100% spolehlivost. Klást takový požadavek na jednotlivé školy je nemyslitelné.
Hlavní důvody obměny:


Podmínkou pro efektivní správu velkého počtu PC (v tomto případě 1 400 ks) je
jednotná image, a tedy shodný typ PC i periférií. Obdobně pro efektivní zajištění
náhradních dílů a profesionálního servisu je nutné mít jednotné typy zařízení.



Bez homogenity a uzavřenosti DDT není možné garantovat bezpečnost, spolehlivost
a SLA pro rychlost a kvalitu oprav zařízení.



Pro spolehlivý chod skenování a dokumentového tisku je nutné použít a odladit
konkrétní typ skeneru a konkrétní typ tiskárny. Nelze ladit (a garantovat funkčnost)
neomezeného počtu typů různých kvalit.



Dokumentový skener odpovídající kvality, který zaručuje rychlé a bezchybné skenování
a digitalizaci dokumentů (záznamového archu, prezenčních listin, protokolů apod.), je
poměrně drahé zařízení a většina škol ho nemá mimo DDT k dispozici.



Stávající DDT byly v provozu od roku 2010 a jsou za hranou životnosti. CZVV si nemůže
dovolit hazardovat s důvěrou škol i maturantů tím, že bude riskovat špatné nebo
chybné výsledky v důsledku nezvládnutelného množství a rozsahu poruch.



Za realizaci obou evaluačních projektů je zodpovědné CZVV, které musí mít smluvně
zajištěnu technologickou podporu celého systému jednou společností plně
odpovědnou za kvalitu a včasnost. Osmiletý spolehlivý provoz potvrzuje jednoznačně
oprávněnost tohoto modelu. Řešení na bázi fragmentovaného modelu, v němž by
existovalo 1 200 samostatných subjektů (škol), které by navíc musely strpět ingerence
třetích osob do svého majetku nebo by musely stoprocentně garantovat spolehlivý
provoz zařízení v režimu 7/24 (nepřetržitý provoz zařízení sedm dní v týdnu po
24 hodin denně), je stěží realizovatelné, absurdní a velmi pravděpodobně i celkově
dražší a výrazně méně spolehlivé. Ve školách neexistuje shodné vybavení, mnohé školy
zajišťují servisní podporu více či méně amatérsky. V takovém chaosu by se jen těžko
hledala shoda na odpovědnosti za vady a chyby zpracování.

2. Počet nakoupených jednotek a počet škol, které jimi jsou vybaveny + cena
V rámci dodávky DDT bylo nakoupeno 1 400 DDT, cena jednoho DDT je 36 300,- Kč bez DPH,
tedy 43 923,- Kč vč. DPH. DDT byly distribuovány na 1 251 zkušebních míst.

Stěžejní součástí uzavřené smlouvy je podpora evaluačních projektů (příprava a zpracování
dokumentace zkoušek a protokolů, správa a servis zařízení). Nákup a distribuce DDT do škol
představují pouze jednu z část zakázky "Obnova a zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV”.
3. Výběr dodavatelské firmy, její zkušenosti, atd.
Vybraný dodavatel je společnost PragoData, a.s., dodavatel byl vybrán na základě veřejné
zakázky.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo transparentním způsobem uveřejněno ve Věstníku
veřejných zakázek a dále též ve věstníku veřejných zakázek EU (TED). Zadávací podmínky byly
kompletně uveřejněny na profilu zadavatele. Zadavatel obdržel dvě žádosti o účast, a to od
společností PragoData, a.s., a Ness Czech, s.r.o. Po prokázání kvalifikace byli oba účastníci
zadávacího řízení vyzváni k podání nabídky. Obě výše uvedené společnosti podaly nabídky.
Tyto informace jsou transparentně uveřejněny na profilu zadavatele v písemné zprávě.
Oba uchazeči splnili veškeré podmínky zadávacího řízení, jejich nabídky byly, až na cenu,
srovnatelné. Vybraný dodavatel, společnost PragoData, a.s., nabídl cenu o cca 10 mil. nižší.
4. Servis DDT
Servis DDT je zajišťován dodavatelem v rámci smlouvy, školy nenesou žádné dodatečné
náklady.

