ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
v souladu s § 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ust. § 2 - § 8 vyhl. č. 232/2012 Sb.

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zpřístupnění elektronického informačního zdroje Oxford
Scholarship Online a Leisure Tourism

Zadavatel se sídlem:
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc
Č.účtu: 19-1096330227/0100
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Oznámení předběžných informací ve VVZ: 641437
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 445.000,- Kč bez DPH
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění on-line přístupu k elektronickému
informačnímu zdroji Oxford Scholarship Online na období 1.9.2016 – 31.8.2018 a Leisure Tourism
na období od 15. 11. 2016 do 14.11.2018.
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Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Služba Oxford Scholarship Online zahrnuje asi 4 tis. elektronických knih v plném textu
vydávaných Oxford University Press, které jsou v kolekcích Linguistics, Philosophy, Religion
a Psychology.
Služba Leisure Tourism zahrnuje odborné informace vydavatelství CABI Publishing, které
jsou zaměřené na turismus, cestování a pohostinství. K dispozici je přístupná databáze
téměř 110 tis. bibliografických záznamů časopiseckých článků z asi 400 specializovaných
časopisů. Databáze obsahuje i záznamy o konferencích, knihách a výzkumných zprávách s
retrospektivou od r. 1976.
Obě služby jsou svým specifickým zaměřením významným pramenem pro získávání
odborných informací jak pro studenty, tak pro zaměstnance zadavatele při jejich vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Informační vybavení zadavatele, který bude realizovat veřejnou zakázku, je nutným
předpokladem konkurenceschopnosti vědců v oblasti vědeckovýzkumné práce, jejich
publikační činnost i vystupování na tuzemských i zahraničních vědeckých konferencích.
Splnění veřejné zakázky na produkty Oxford Scholarship Online a Leisure Tourism umožní
jejich zpřístupnění a přispěje ke zkvalitnění vědecko-výzkumné základny na UP, která by
byla přitažlivá pro mladé vědce a studenty a k zefektivnění vědecko-výzkumné a
pedagogické práce.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Oxford Scholarship Online na období 1.9.2016 – 31.8.2018 a Leisure Tourism na období od 15. 11.
2016 do 14.11.2018.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil
při stanovení zadávacích podmínek:

Zadavatel se snažil naplnit základní principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity výdajů z
veřejných prostředků při výběrovém řízení. Bez úspěšné realizace předmětné veřejné
zakázky není možné plánovaných cílů dosáhnout. Zadavatel eliminoval možná rizika spojená
s plněním veřejné zakázky tím, že řádně vymezil předmět plnění zakázky včetně
požadovaných technických parametrů. Závazný návrh smlouvy, který je přílohou výzvy,
obsahuje další podrobné podmínky pro realizaci zakázky, které eliminují možná rizika
související s plněním této veřejné zakázky.
Jednáním přímo s exkluzivním distributorem se omezují další výdaje spojené se
zprostředkováním služby a výrazně se zkracuje čas k řešení uživatelských a technických
problémů. Tím jsou naplněny základní principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity výdajů z
veřejných prostředků při výběrovém řízení.

Přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel nepožaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a
veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Obchodní podmínky veřejné zakázky jsou zadavatelem blíže určeny v příloze výzvy, která
obsahu závazný návrh smlouvy. Tento návrh smlouvy obsahuje podrobné podmínky pro
realizaci zakázky, které eliminují možná rizika související s plněním této veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur

Obchodní podmínky stanovící splatnost faktur jsou dány v souladu se zákonem potřebami
zadavatele, které mají být naplněny.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
Obchodní podmínky dle § 4 odst. 1 písm. a) - f) vyhlášky č. 232/2012 Sb., nebyly stanoveny.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní
záruky
Obchodní podmínky dle § 4 odst. 1 písm. a) - f) vyhlášky č. 232/2012 Sb., nebyly stanoveny.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu

Obchodní podmínky dle § 4 odst. 1 písm. a) - f) vyhlášky č. 232/2012 Sb., nebyly stanoveny.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za
prodlení dodavatele
Obchodní podmínky týkající se smluvních pokut jsou stanoveny v souladu se zákonem tak,
aby zabezpečily zadavatele před riziky pří realizaci veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za
prodlení zadavatele s úhradou faktur
Obchodní podmínky dle § 4 odst. 1 písm. a) - f) vyhlášky č. 232/2012 Sb., nebyly stanoveny.

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek

Obchodní podmínky dle § 4 odst. 1 písm. a) - f) vyhlášky č. 232/2012 Sb., nebyly stanoveny.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky

Technické podmínky veřejné zakázky jsou dány potřebami zadavatele, které mají být
naplněny.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu
hodnocení nabídek
Základním a jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková
cena v Kč bez DPH. V souladu s § 79 dost. 6 zákona se hodnocení neprovádí, neboť by byla
hodnocena nabídka pouze jednoho uchazeče.
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Další informace

Zadavatel postupuje v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy veřejná zakázka může být z technických
důvodů a z důvodů ochrany výhradních práv plněna pouze určitým dodavatelem.

Mgr. Petra
Jungová

Digitálně podepsal Mgr. Petra
Jungová
DN: c=CZ, o=Univerzita Palackého v
Olomouci [IČ 61989592], ou=4450,
cn=Mgr. Petra Jungová,
serialNumber=P73041
Datum: 2016.07.29 13:58:21 +02'00'
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