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

Provoz spisovny ČPZP

ZADAVATEL:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
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:

Beze změny.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o
rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s
plněním veřejné zakázky, snížené kvality
plnění, vynaložení dalších finančních nákladů:

V případě nerealizace veřejné zakázky bude muset
zadavatel zajistit předmětné plnění vlastními
pracovníky, což znamená vynaložení dalších
finančních nákladů.

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

Nevymezeno.

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

Nevymezeno.

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky:

Neuvedeno.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady
pro plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu významných služeb, ze
kterého vyplývá, že finanční hodnota
významných služeb je v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.

Není požadováno.

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.

Není požadováno.

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

Není požadováno.

Odůvodnění požadavku na předložení
osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než je
středoškolské s maturitou, a osvědčení
odborné kvalifikace delší než tři roky
dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení
a osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb.

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných
osob podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení.

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít dodavatel

Není požadováno.

při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Odůvodnění obchodních podmínek
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby
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.

Není požadováno.

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

Není požadováno.

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

Není požadováno.

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

Není požadováno.

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

Není požadováno.

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

Není požadováno.

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

Umožnění prohlídky prostor spisovny dodavatele
1x ročně z důvodu ověření skutečné kvality plnění.
Oznámení podstatné změny ve vybavení a
provozních podmínkách spisovny dodavatele, a to
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ke
změně došlo, z důvodu přehledu zadavatele o
skutečné kvalitě plnění.
Stanovení výpovědního důvodu porušení závazku

ochrany osobních údajů z důvodu, že tato
povinnost dopadá na výkon plnění zakázky.
Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý i
započatý den prodlení za nedodání seznamu
subdodavatelů zabezpečuje dodržení této
povinnosti stanovené ZVZ.

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

Odůvodnění technické podmínky:
Není vymezeno.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích kritérií
a způsobu hodnocení nabídek
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 5 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým
potřebám. Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, pokud
použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium
nabídková cena má nižší váhu než 60 % u veřejných zakázek na služby, nebo 80 % u veřejných
zakázek na dodávky a stavební práce.
Hodnotící kritérium/a:
a. Celková cena s váhou 35 %
(hodnocena bude cena svozu úložných
jednotek uvedená v příloze č. 6 zadávací
dokumentace, a to včetně DPH)
b. Dopravné s váhou 25 %
(hodnocena bude cena vč. DPH za 1 km)
podkritéria hodnocení
Dopravné za vozidlo do 1,5 t s váhou 30 %
Dopravné za vozidlo do 3,5 t s váhou 50 %
Dopravné za vozidlo nad 3,5 t s váhou 20 %
c. Cena za uložení dokumentů ve spisovně

Odůvodnění:
Zadavatel zvolil kritérium ekonomické výhodnosti
nabídky z důvodu aplikace principů 3E i
přesnějšího vyjádření skutečné ceny za danou
službu při jejím plnění. Ta bude stanovena na
základě jednotkových cen oceněných služeb a
jejich skutečného provedení při plnění zakázky.

dodavatele s váhou 15 %
(hodnocena bude cena vč. DPH za 1 ks úložné
jednotky za měsíc)
d. Výše nájmu bezpečnostního kontejneru
s váhou 5 %
(hodnocena bude výše nájmu vč. DPH za 1 ks
kontejneru za měsíc)
e. Cena za skartační řízení s váhou 10 %
podkritéria hodnocení
Skartace dokumentů s váhou 80 %
(hodnocena bude cena vč. DPH za 1 kg
skartovaných dokumentů - bez dopravy)
Likvidace datových nosičů s váhou 20 %
(hodnocena bude cena vč. DPH za 1 kg
skartovaných nosičů dat)
f. Cena za vyhledávání dokumentů ve spisovně
dodavatele s váhou 10 %
podkritéria hodnocení
Dodání originálu dokumentu s váhou 50 %
(hodnocena bude cena vč. DPH za 1 list – bez
dopravy)
Dodání kopie dokumentu s váhou 25 %
(hodnocena bude cena vč. DPH za 1 list – bez
dopravy)
Dodání úložné jednotky s váhou 25 %
(hodnocena bude cena vč. DPH za 1 ks úložné
jednotky – bez dopravy)
Odůvodnění přiměřenosti stanovení dílčích
hodnotících kritérií, pokud použije hodnotící
kritérium ekonomická výhodnost nabídky a
pokud dílčí hodnotící kritérium nabídková cena
má nižší váhu 60 %.

Nabídková cena je rozložena do více dílčích kritérií
hodnocení, jelikož k výpočtu ceny za plnění
dochází na základě výpočtu podle skutečně
provedených prací. Všechna dílčí kritéria
hodnocení jsou cenového charakteru. Zadavatel
tímto způsobem lépe diferencoval nabídkovou
cenu tak, aby odrážela realitu její skutečné podoby
při plnění zakázky.

Způsob hodnocení:
Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provede bodovací metodou. Pro
hodnocení nabídek zadavatel stanovil dílčí kritéria hodnocení. Pro hodnocení nabídek použije
hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího
kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
kritéria.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Komise použije tento výpočtový vzorec
Počet bodů kritéria = 100 × (Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky)
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti
pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle bodovací metody
provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí
příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek
hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
Celkové hodnocení: bodová hodnocení dílčích kritérií budou vynásobena vahou daného kritéria dle
výpočtového vzorce
Počet bodů kritéria A × váha kritéria A v %
Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek budou sečteny. Nejúspěšnější bude ta nabídka,
která dosáhne nejvyšší hodnoty.

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Vyžaduje-li zákon o veřejných zakázkách odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné
zakázky, musí toto odůvodnění obsahovat informace rozhodné pro stanovení předpokládané
hodnoty veřejné zakázky a způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Hodnota:

Odůvodnění:

-

u této veřejné zakázky zákonem nevyžadováno

