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Vážený pane magistře,
udělali jsme si studii proveditelnosti projektu Skenování archivních materiálů a
fotodokumentace movitých archeologických nálezů MuMB.
Jednoduchým propočtem celkové předpokládané ceny a odhadovaného počtu
kusů předmětů (bez ohledu na formát a požadované zpracování) vychází jednotková
cena 10,34 Kč/1 kus. To je cena, za kterou lze pořídit kopie v libovolném kopírovacím
centru. Kvalita skenů by mohla být dostačující, pokud je zamýšlené využití těchto
skenů v jednoduchém umístění na stránkách internetu (formát pohlednice, jednoduché prohlížení). Z tabulky, kde jsou specifikace zakázky vyplývá, že některé položky
vyžadují náročné zpracování na odpovídajícím zařízení, aby bylo dosaženo kvality
uváděné v téže tabulce. Jenom strojní časy (objektivní, technicky zdůvodněné hodnoty) se pohybují v řádu desítek minut. Ze zadání není zřejmý stav předloh určených
ke skenování, takže vůbec nelze odhadnout nezbytné manipulační časy, potřebné
k šetrnému nakládání s archiváliemi. Jen náklady na takové zpracování (uvažujeme-li
mzdové náklady na úrovni minimální mzdy) nutno počítat nejméně 100,- Kč / 1 kus.
Vezmeme-li v úvahu fakt, že takových položek je podle zadání několik tisíc, pak reálná cena jen těchto položek překročí celkovou předpokládanou cenu za projekt.
Jsme firma, která se řadu let profesionálně zabývá mikrofilmováním a skenováním historických předloh, vlastní veškeré potřebné zařízení a hlavně máme dostatek
zkušeností s takovou prací. Proto musíme konstatovat, že zakázku lze realizovat
v minimální, leč postačující kvalitě pro umístění na internetu v cenách za 10,34 Kč / 1
kus; v tom případě ale není možné akceptovat zadávací podmínky podle výše zmíněné tabulky. Vezmeme-li v úvahu, že náklady na přípravu nabídky neseme sami,
nutno snížit efektivní cenu projektu nejméně o 20 000,- Kč – jsme podnikatelský subjekt, který za každou činnost musí platit (zaměstnancům, externím subjektům) a tím
je faktická cena za 1 kus pouze 8,97 Kč.
Hodnotící kritérium pro metodiku zpracování zakázky je mírně řečeno problematické – nezaručuje exaktní stanovení počtu bodů a tím zpochybňuje celé hodnocení.
Preference ceny při zpracování takové citlivé zakázky je rovněž problematická v souvislosti s požadavky na kvalitu zpracování.
Prosíme o upřesnění účelu, pro který jsou skeny vytvářeny, aby bylo možné seriozně posoudit požadavky na náročnost zpracování podle zadání a poctivě přistoupit
k přípravě nabídky.
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