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Návrh na udělení výjimky dle čl. 7. odst. 11. vnitroorganizační směrnice
č. 10/2018, o veřejných zakázkách malého rozsahu
Název veřejné zakázky

Informační systém pro personalistiku a mzdy

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Pořízení a implementace informačního systému pro personalistiku a mzdy

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč:
RON Software, spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a, 733 01, Karviná - Hranice
IČ 47678526

Celková cena zakázky bez DPH:

421.448,00 Kč

Odůvodnění:
Personální informační systém byl zatím na Městském úřadě Kopřivnice neřešenou záležitostí. Agenda
v této oblasti je zabezpečována excelovými tabulkami ukládanými do souborového systému. Tím se její
vykonávání, zvláště při stále častější nutnosti aktualizace různých dat, stává složitým, nepřehledným
a málo odolným proti chybám.
V souladu s Informační strategií Městského úřadu Kopřivnice byly už koncem loňského roku zahájeny
přípravy k nasazení personálního informačního systému a roce letošním prováděn průzkum trhu, jehož
součástí byly prezentace jednotlivých informačních systémů. Všichni oslovení výrobci dodávají jako
součást svých systémů rovněž mzdový program, jehož náhradu musíme z důvodu ukončení podpory
stávajícího systému také vyřešit.
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Oddělení informatiky
Při výběru informačního systému byl brán ohled zejména komplexnost a rozšiřitelnost řešení,
kompatibilitu s celým informačním systémem MÚ Kopřivnice, na uživatelskou přístupnost prostřednictvím
webového prostředí a dostupnost rozhraní na informační systémy třetích stran.
Důležitým parametrem byla i cena celého řešení včetně zohlednění následných pravidelných plateb
technické podpory. Všichni oslovení výrobci dodali indikativní cenové nabídky na implementaci svých
systémů a technickou podporu.
Po zohlednění všech parametrů byl vybrán informační systém společnosti RON Software, a to zejména
z důvodů:
•

splňuje všechny požadavky na funkcionalitu

•

Personalistika a Mzdy jsou dalšími rozšiřujícími moduly k systému Docházka, který je na MÚ
Kopřivnice používán již od roku 2006 a využívají společnou jednotnou databázi

•

data zaměstnanců uložená v systému Docházka budou přímo využitelná bez nutnosti ručního
zadávání či konverze

•

vzhled a ovládání je shodné ve všech modulech

•

pro uživatele je k dispozici jednotné webové prostředí (RON Portál), které nevyžaduje žádnou
instalaci na jednotlivých počítačích

•

s výrobcem dlouhodobě bezproblémově spolupracujeme

•

ze všech posuzovaných je cenově nejvýhodnější

Přílohy:
•
•
•
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Návrh smlouvy o poskytování servisních služeb
Návrh smlouvy GDPR

Digitálně podepsal Ing. Radek Harabiš
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podpis pověřeného zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
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