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IS EDAZ je významný informační systém veřejné
správy a bude zajišťovat:

Současně s probíhajícím výběrem dodavatele
IS EDAZ si SFDI nechal zpracovat nezávislý
znalecký posudek. Jeho účelem bylo srovnání
nabídkové ceny dodavatele, jehož cenová nabídka byla nejnižší, zda jde o cenu obvyklou.

Oslovili jsme pět společností, z toho tři projevily
zájem se výběru účastnit. Nabídku nakonec podaly dvě z nich. Vybrána byla společnost
s nejnižší cenovou nabídkou. S ohledem na
skutečnost, že se dodavatel systému bude seznamovat s utajovanými informacemi, probíhala
jednání pouze se společnostmi splňujícími požadované podmínky pro seznamování se s vytvářením utajovaných informací. Dalším faktorem,
který ovlivnil výběr oslovených společností, bylo
časové hledisko a schopnost řešitele stihnout
systém zhotovit podle námi požadovaného časového harmonogramu.

NENÍ TO VÍC NEŽ OBYČEJNÝ E-SHOP

; e
 videnci všech zaplacených časových poplatků;
; r egistr všech osvobození od úhrad časového
poplatku dle zákona;
; online služby pro Policii ČR a Celní správu ČR,
které budou sloužit ke kontrole zaplaceného
poplatku v reálném čase, a služby pro zpracování dat ze stacionárních bran;
; podporu pro online nákup elektronických
dálničních známek a pro nákup na fyzických
prodejních místech;
; účetnictví, párování plateb elektronických
úhrad, řešení neprovedených nebo chybných
plateb;
; podatelnu, výpravnu;
; reporting, statistiky;
; další části systému, které podléhají režimu
utajení.
K zajištění podpory plně elektronické agendy bude
systém napojen na řadu informačních systémů
veřejné správy (základní registry, registr silničních
vozidel, mýtný systém, informační systém datových schránek, NIA a další).

SYSTÉM JE NEÚMĚRNĚ DRAHÝ

Porovnáním znaleckého posudku a nabídky
dodavatele bylo zjištěno, že se jedná o cenu
obvyklou.

NEPROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
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REŽIM UTAJENÍ NEBYLO
NUTNÉ POUŽÍT
Informační systém elektronické dálniční známky byl
soutěžen dle § 29 písm. b) bod 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Tento postup vyplynul z požadavku bezpečnostních složek a NBÚ se k postupu vyjádřil kladně.
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Náklady spojené s tiskem a distribucí
papírových dálničních známek
v roce 2018 byly 325 milionů Kč.

Rakousko investovalo do systému 265* milionů Kč. K tomu roční náklady na provoz jsou 85
milionů Kč. Náklady navíc neobsahují náklady na
platební bránu, platební operace ani provize fyzickým prodejcům.
Navíc:
; veškeré hardwarové a síťové vybavení bylo
instalováno v existujících datacentrech;
; již existoval kontrakt s developerem softwarových řešení a implementace systémů;
; probíhala jediná soutěž na vybavení pro neautomatizované kontroly.

BUDE TO DRAŽŠÍ NEŽ DNES

Podle předpokládaných výší veřejných zakázek
pro IS EDAZ a jejich přepočtu na roční náklady
na zajištění provozu se každý rok ušetří
cca 120 milionů Kč.
ZA DESET LET PROVOZU TAK DOJDE
K ÚSPOŘE VÍCE NEŽ 1,2 MILIARDY KČ
NA PROVOZNÍCH NÁKLADECH.

STRUKTURA CENY IS EDAZ
; Celková cena představuje nepřekročitelný rámec
1. CENA ZA DÍLO, KTERÁ OBSAHUJE:
; L
 icence a zdrojové kódy, které přejdou
do vlastnictví SFDI
; Cenu za vývojové, integrační a testovací
prostředí během realizace Díla
; Část systému podléhající stupni utajení
„Důvěrné“
Cena za dílo představuje: 104 461 050 Kč bez DPH

; Cenu

V RAKOUSKU TO JE LEVNĚJŠÍ

* 1 EUR = 25 Kč

lze strukturovat do tří základních oblastí

2. CELKOVÁ CENA SLUŽEB PROVOZNÍ PODPORY
IS EDAZ, KTERÁ OBSAHUJE:
; Zajištění technické podpory běhu systému v režimu 24x7 dle SLA
; Technická podpora uživatelů systému na straně
státu (SFDI, Policie ČR, Celní správa ČR, atd.)
; Služby zajištění kybernetické bezpečnosti
; Zpracování listinných podání
; Zajištění obchodních aktivit (např. dohledávání
nespárovaných plateb, atd.)
; Zajištění provozu call centra
; Další služby podléhající stupni utajení „Důvěrné“
Cena za poskytování Služeb provozní podpory po
dobu 48 měsíců představuje: 156 025 523 Kč bez DPH

3. SLUŽBY PLATFORMY A ROZVOJE:
; Služby platformy a rozvoje jsou limitovány maximální cenou plnění, tedy rámcem plnění a platí se
dle uskutečněného čerpání
; Cena zahrnuje:
; Maximální cenový limit na 52 měsíců zajištění
provozu platformy
; Maximální limit 2 000 člověkodnů na případný
rozvoj systému
; Část služeb podléhá stupni utajení „Důvěrné“
Limit na poskytování Služeb provozní podpory
po dobu 48 měsíců představuje:
139 826 984 Kč bez DPH

