Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být Nedošlo ke změně oproti skutečnostem uvedeným podle
splněním veřejné zakázky
§1.
naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné
zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb
zadavatele,
d) v předpokládaném termín
splnění veřejné zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným
podle §1.
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

Rizikem je nedostatek potřebné výpočetní kapacity,
snížení spolehlivosti a tím i dostupnosti služeb IS CS.
Poptávané servery mají nahradit HW, u kterého končí
reálná doba životnosti.

Veřejný zadavatel může vymezit
varianty naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit,
do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Plánovaný cíl má alternativní řešení v nasmlouvání
pokračování HW podpory od výrobce. Není to však
dobré řešení, protože výkonnost 5 až 6 let starého HW
již neodpovídá našim potřebám.
Veřejná zakázka splní plánovaný cíl.

Zadavatel může uvést další
informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.

Neuvedeno.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
na dodávky podle § 3 odst. 1 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 požadavků na
Netýká se
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.)
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.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly opatření
týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení vzorků, popisů nebo fotografií
zboží určeného k dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného výrobku vydaného příslušným
orgánem.

Netýká se

Netýká se

Netýká se

Netýká se
Servery budou nasazeny do HW infrastruktury IS
CS a musí odpovídat příslušným normám

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící delší lhůtu
splatnosti faktur než 30 dnů
Odůvodnění vymezení obchodní

Netýká se.
Netýká se.

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 požadavek
záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní
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 § 45
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.

Netýká se.

Delší záruka zajistí dodání kvalitního HW a snížení
nákladů na servis
Netýká se.

Netýká se.

Netýká se

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Všechny podmínky dle zadání VZ

Odůvodnění technické podmínky
Technické podmínky vymezují nutné
minimální požadavky na dodávku
HW který bude nasazen v klíčových
částech informační infrastruktury CS.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Celková cena zakázky
Cena zakázky je podstatným parametrem z hlediska
hospodárnosti
Délka záručního servisu
Záruční doba zvyšuje předpoklad dodání kvalitního HW
a šetří náklady na pozáruční servis

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Celková cena zakázky
Při dodržení stanovených technických podmínek je
podstatným kriteriem s 2/3 vahou
Délka záručního servisu
Je kriteriem s 1/3 vahou a umožní úsporu nákladů za
pozáruční servis v době provozu HW

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
3 884 298.00 Kč bez DPH
( 4 700 000,00 Kč včetně DPH).

Odůvodnění
Na základě provedeného průzkumu trhu.
Cena veřejné zakázky je cenou obvyklou v souladu
s příslušnými předpisy (§ 12 zákon č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, v platném znění za použití § 2 zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění.

