Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
dodávky
Zakázka:

Dodávka vitamínových přípravků

Zadavatel:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné
zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky pro účely
předběžného oznámení.

bez změny

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek.

nerealizace zakázky
prodlení z plnění

Veřejný zadavatel může vymezit alternativy
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.

0

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného
cíle.

0

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

0

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady
pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na

0

seznam významných dodávek.
(Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech
významných dodávek činí v souhrnu
minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů.
(Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů)

0

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení nebo vybavení
dodavatele určeného k provádění výzkumu.

soulad s platnou legislativou a potřeby dětí a dárců
krve

Odůvodnění požadavku na provedení kontroly
výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem, případně
provedení kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.

0

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží
určeného k dodání.

soulad s požadavky zadavatele a platnou
legislativou

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení dokladu prokazující shodu
požadovaného výrobku vydaný příslušným
orgánem.

0

Odůvodnění obchodních podmínek
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky
ve vztahu k potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky veřejného zadavatele
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů.

0

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

0

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než
je 5 % ceny veřejné zakázky.

0

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24
měsíců.

0

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané
hodnoty veřejné zakázky za každý den
prodlení.

důraz na dodržení lhůt plnění

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z
dlužné částky za každý den prodlení.

0

Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 4 odst. 2.

1. podrobná specifikace složení vitamínových
přípravků – kontrola dodávek, soulad s platnou
legislativou
2. bez záloh – platba po odebrání přípravků,
ochrana ekonomických zájmů zadavatele,
eliminace rizika, že nebude zboží dodáno
3. povinnost dodat zboží do místa plnění – zajištění
zásobování všech pracovišť zadavatele
4. možnost výpovědi – možnost ukončení
smluvního vztahu

Odůvodnění vymezení technických podmínek
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka:
Vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací
dokumentaci technické podmínky veřejné
zakázky, odůvodní vymezení těchto požadavků

Odůvodnění technické podmínky:
0

ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům
souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích kritérií
a způsobu hodnocení nabídek
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 5 vyhlášky
Hodnotící kritérium/a:

Odůvodnění:

ČÁST 1 PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
dílčí kritérium č. 1 - Nabídková cena – váha 45 %

váha 45 %

dílčí kritérium č. 2 - Forma vitaminového přípravku –
váha 25 %

váha 25 %

dílčí kritérium č. 3 - Počet ks vitaminů v balení – váha
20 %
dílčí kritérium č. 4
Obsah přípravku nad požadované složení

váha 10 %

ČÁST 2 PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
dílčí kritérium č. 1 - Nabídková cena – váha 70 %

váha 70 %

dílčí kritérium č. 2 - Počet ks vitaminů v balení - váha
30 %
Odůvodnění přiměřenosti stanovení dílčích
hodnotících kritérií, pokud použije hodnotící kritérium
ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí
hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu 80
%.

Zadavatel zvolil kritérium ekonomické
výhodnosti nabídky z důvodu aplikace
principů 3E. Zadavatel požaduje dodávku
s co nejvhodnější poměrem cena/kvalita. Do
hodnocení se tedy promítá taktéž množství a
forma nabízených tablet (aby v balení
nebylo jen symbolicky tablet).

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota:

Odůvodnění:

-

u této veřejné zakázky zákonem nevyžadováno

