ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o
podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen
„vyhláška“)

Zadavatel:

Univerzita Karlova v Praze

Sídlo:

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka

Název veřejné zakázky:

Zajištění softwarových licencí kancelářského programového
vybavení a operačních systémů pro PC užívaných na Univerzitě
Karlově

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny

Oproti skutečnostem uveřejněným v oznámení předběžných
informací nedošlo k žádným změnám.

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
plnění 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, snížení kvality plnění
veřejné zakázky, vynaložení
dalších finančních nákladů.

Nerealizace zakázky může mít za následek ohrožení
samotného provozu organizace zadavatele zejména v
oblasti zajištění činnosti nezbytných administrativních
procesů univerzity. V případě nerealizace této veřejné
zakázky také může docházet k porušování povinností,
které zadavateli stanovuje legislativa. Pro případ rizika
prodlení s plněním veřejné zakázky stanovil zadavatel
smluvní pokuty za prodlení s plněním této veřejné
zakázky. Kvalita plnění je zadavatelem jasně

definována v zadávací dokumentaci a zadavatel
nepřipouští, že by mohlo dojít ke snížení kvality plnění.
Zadavatel bude po celou dobu realizace veřejné
zakázky požadovat a kontrolovat, aby předmět plnění
odpovídal stanovené kvalitě.
Veřejný zadavatel může vymezit
varianty naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.

Zadavatel nevolí alternativní naplnění plánovaného cíle.

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

Zadavatel předpokládá, že realizace veřejné zakázky na
základě uzavřené rámcové smlouvy zajistí naplnění
stanoveného cíle.

Zadavatel může uvést další
informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.

Žádné další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky
zadavatel nemá.

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 ve vztahu k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti
požadavků na seznam významných
dodávek.

Nerelevantní

(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 či technických útvarů.
(Veřejný zadavatel povinně vyplní,
pokud požaduje předložení
seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)

Nerelevantní

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

Nerelevantní

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na provedení kontroly
výrobní kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení

Nerelevantní

kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení vzorků,
popisů nebo fotografií zboží
určeného k dodání.

Nerelevantní

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení dokladu
prokazujícího shodu požadovaného
výrobku vydaného příslušným
orgánem.

Nerelevantní

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.

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 5%
ceny veřejné zakázky.

Není požadováno

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící záruční lhůtu
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

Není požadováno

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 § 5
odst. 2. Veřejný zadavatel
odůvodní vymezení obchodních
podmínek veřejné zakázky na
dodávky a veřejné zakázky na
služby ve vztahu ke svým
potřebám a k jejich rizikům
souvisejícím s plněním veřejné
zakázky.

Zadavatel stanovil další obchodní podmínky takovým
způsobem a v takovém rozsahu, který je vzhledem k
předmětu veřejné zakázky obvyklý a přiměřený.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické specifikace a
technické standardy jsou uvedeny
v
oddílu
č.
3
zadávací
dokumentace a v příloze č. 3
zadávací dokumentace

Zadavatel stanovil technické podmínky jednoznačně a
způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění
vymezením charakteristik a požadavků ve vztahu k
požadovaným
dodávkám.
Technické
podmínky
jsou
zadavatelem nastaveny tak, aby došlo k naplnění cíle, který
má být naplněn veřejnou zakázkou, a zároveň tak, aby byla
minimalizována rizika související s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena

podepsal
Ing. Jakub Digitálně
Ing. Jakub Papírník
2016.08.30
Papírník Datum:
16:03:04 +02'00'

Odůvodnění
Po prověření splnění kvalifikačních předpokladů budou nabídky
vyhodnoceny hodnotící komisí dle kritéria nejnižší nabídkové
ceny za zadavatelem uvedený počet jednotlivých licenci a
vybrána bude nabídka s celkovou nejnižší nabídkovou cenou.

