Tiskové prohlášení společnosti Consulting Company
Novasoft, a.s., k postupu Ministerstva spravedlnosti ve
výběrovém řízení na systém pro přepis řeči na soudech a
státních zastupitelstvích
Jesenice, 16. srpna 2012
Ministerstvo spravedlnosti dne 7. 8. 2012 rozhodlo, že jedinou vhodnou nabídku
na systém pro přepis řeči na soudech a státních zastupitelstvích podala
společnost Newton Technologies, a.s. Nabídka této společnosti zbyla po vyloučení
společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., jako jediná a proto nebylo
provedeno žádné hodnocení.
Společnost CC Novasoft je postupem Ministerstva spravedlnosti poškozena a
výsledek uvedeného výběrového řízení považuje za nespravedlivý. „Kdyby nás
nespravedlivě nevyřadili, tak by Newton prohrál na celé čáře,“ říká k výsledku
řízení předseda představenstva a ředitel společnosti Vladimír Moravec.
Ministerstvo spravedlnosti mělo volbu vybrat vítěze nebo zrušit soutěž. Z důvodů
časové tísně při čerpání prostředků EU se po vyloučení jednoho soutěžícího
rozhodlo výběrové řízení nezrušit a vybrat méně výhodnou nabídku. Svým
rozhodnutím a výběrem nabídky Newton ministerstvo zabránilo volné soutěži.
Ministerstvo se do časové tísně dostalo vlastní nečinností, což nemůže být důvod
k nedodržování platných zákonů, směrnic a norem.
„Ministerstvo nejdříve za velmi sporných okolností vyřadilo naši nabídku kvůli
serveru, aby následně nedodrželo znění vlastní směrnice a na základě výjimky
vybralo řešení o více než dva miliony dražší a přitom méně kvalitní. Přitom
výrobce serveru, společnost IBM, písemně ubezpečila jak CC Novasoft, tak i
Ministerstvo spravedlnosti, že parametry dodaného vzorku serveru splňují
požadavky zadávací dokumentace,“ dodává Vladimír Moravec.
Podle společnosti CC Novasoft na rozhodnutí ministerstva v tomto případě doplatí
nejen daňoví poplatníci ČR a EU, kteří zakázku „financují“, ale především soudci
a státní zástupci, protože dostanou méně kvalitní software za vyšší cenu.
Soudcovská unie, která spolupracuje s oběma konkurenčními společnostmi, má
zájem na výběru skutečně kvalitního diktovacího SW, neboť jen u takového je
naděje na jeho používání v praxi. Předseda soudcovské unie JUDr. Tomáš
Lichovník k celé kauze dodává: „Nepřísluší mi hodnotit úroveň produktů, k tomu
měla sloužit soutěž. Jen v ní může být vybrán lepší software, který bude
skutečným přínosem. Je škoda, že se tak nestalo“.
Společnost CC Novasoft využije všechny zákonné možnosti k tomu, aby další
páchání nespravedlnosti na Ministerstvu spravedlnosti znemožnila.
Pokud se tento případ stane precedentním a časová tíseň z vlastního zavinění
bude důvodem pro nesoutěžení nabídek, stanou se všechna další výběrová řízení
pouhou formalitou a jakákoli protikorupční opatření vyjdou naprázdno.
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