ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel:

it&t s.r.o.

Sídlo:

41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice

Statutární orgán:

Lubomír Červinský, jednatel

IČ:

25422731

DIČ:

CZ25422731

Název veřejné zakázky:

Technický informační systém – dodávky

Sp. značka/evid. číslo VZ

490362

Druh zadávacího řízení:

otevřené zadávací řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“)

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhl. č. 232/2012 Sb.
dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
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,

V bodech a), b), c), d) nedošlo ke změně oproti
skutečnostem
uvedeným
v
Oznámení
předběžných informací.

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.

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

Při stanovení zadávacích podmínek přihlédl
zadavatel k předmětu zakázky a ke skutečnosti,
že jakékoliv zpoždění dodání plnění významným
způsobem ohrožuje celý projekt zadavatele.
Zajištění plné funkčnosti dodávaného plnění je
stěžejní pro úspěšnou realizaci projektu
zadavatele. Případné výpadky či nefunkčnost
klíčového
hardwarového
vybavení
rovněž
ohrožuje celý projekt, jelikož zapříčiní stagnaci
celého projektového týmu, resp. celého projektu.
Zpoždění harmonogramu projektu, jakož i
nefunkční či nekvalitní hardware či software
vybavení by tak mělo za následek nedodržení
podmínek poskytnutí dotace, což by vedlo
k zastavení projektu, odnětí dotace a s tím
spojené velké finanční ztráty.

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

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

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

Realizace veřejné zakázky je
základním
předpokladem pro naplnění plánovaného cíle.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky. (nepovinný údaj)

----------------------------------

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro
plnění veřejné zakázky na dodávky
dle § 156 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu významných dodávek.



Minimálně
1
dodávka,
jejímž
předmětem byla dodávka hardware,
síťových zařízení, strojů, zařízení či
obdobných dodávek. Minimální výše
dodávky musí být 1 500 000,- Kč.



Minimálně
1
dodávka,
jejímž
předmětem byla dodávka software,
framework,
vývojového
prostředí,
testovacích nástrojů či obdobných
dodávek. Minimální výše dodávky musí
být 300 000,- Kč.

Z přiložených osvědčení musí prokazatelně
vyplývat splnění požadavků Zadavatele a musí
v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného
objednatele, u které bude možné ověřit údaje.
Zadavatel má za to, že výše uvedené požadavky
odpovídají finančnímu rozsahu a náročnosti
zadávané veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení
seznamu
techniků
či
technických útvarů.

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění požadavku
kontroly výrobní kapacity.

na

provedení

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než
je 5% ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící pokutu za prodlení dodavatele vyšší
než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele
s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné
částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel
odůvodní vymezení obchodních podmínek
veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky
na služby ve vztahu ke svým potřebám a
k rizikům souvisejícím
s plněním
veřejné
zakázky.

Zadavatel stanovuje splatnost faktur na 50 dní.
Důvodem je poskytování finanční podpory
z fondů EU principem ex post a s tím související
potřeba
zajištění
bezproblémového
předfinancování celého projektu.
Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.
Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k
potřebám veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

zákon č. 309/2006 Sb., o zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci

Při provádění dodávek musí dodavatel dodržovat
všechny platné předpisy a zákonné technické
normy. Zvláště potom právní předpis k zajištění
bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě
zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Zadavatel požaduje, aby dodavatel spolupůsobil
při výkonu finanční správy. Dodavatel je dále
povinen v účetních záležitostech postupovat
podle vymezených zákonů. Dodavatel je dále
povinen dodržovat pravidla publicity v rámci
OPPI.
Jedná se o veřejnou zakázku, jejíž předmět
plnění je spolufinancován z fondu Evropské unie.
Jedná se tedy o oprávněné požadavky
Zadavatele.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k
potřebám veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Odůvodnění
Základním kritériem pro VZ je nabídková cena.
Požadavky zadavatele na předmět zakázky jsou
zcela
vyčerpávajícím
způsobem
určeny
zadávacími a obchodními podmínkami, zadavatel
nemá potřebu porovnávat nabídky s dalším
kritériem než nabídkovou cenou.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

Hodnota

8 835 000,00 Kč bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na
základě rozpočtu projektu, kdy ceny za jednotlivé
položky byly zjištěny průzkumem trhu.

V Třebívlicích, dne 24. 7. 2014

………………………………………………………………….

podpis osoby oprávněné za Zadavatele jednat

Lubomír
Červinský
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