ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ
ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
(DÁL JEN „VYHLÁŠKA“)

Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na období
2017 - 2018
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Zadavatel se sídlem :

Právní forma zadavatele :

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592
veřejná vysoká škola

Rektor :

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Způsob zadání :

otevřené řízení

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
tel.č.: +420 585 631 117, fax: 585 631 012, email: petra.jungova@upol.cz
Profil zadavatele:

https:// zakazky.upol.cz

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 20, 000.000,- Kč bez DPH.

1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 2 VYHLÁŠKY

Veřejný zadavatel
popíše změny
a) v popisu potřeb,
které mají být
splněním veřejné
zakázky
naplněny,

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Odborné zahraniční časopisy jsou nezbytným informačním pramenem
pro vzdělávací, vědecko-výzkumné a pedagogické aktivity
pracovníků akademické obce Univerzity Palackého. Poskytují
učitelům a vědeckým pracovníkům ucelený zdroj informací, ve
kterém jsou prezentovány výsledky výzkumu, teoretických studií a
odborných prací. Svým informačním potenciálem tak přispívají k
rozvoji vědecké a pedagogické činnosti a pomáhají zvyšovat a
zkvalitnit publikační aktivity, jejichž vysoká úroveň je jedním z
podstatných kritérií pro citovanost.
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy

b) v
popisu na dodávky zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého
předmětu
v Olomouci na období 1.1.2017 – 31.12.2018 dle potřeb

veřejné zakázky,

zadavatele.
Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných
výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo
zpřístupněním jejich online verze. Požadovaná zahraniční periodika
jsou uvedena v příloze č. 1 ZD.

c) vzájemného
vztahu předmětu
veřejné zakázky
a
potřeb
zadavatele,

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb
zadavatele:
Realizací veřejné zakázky bude zajištěna dodávka zahraničních
odborných časopisů a jejich následné zpřístupnění studentům a
pracovníkům akademické obce UP prostřednictvím služeb Knihovny
UP.

d) předpokládaném
termín splnění
veřejné zakázky,
oproti skutečnostem
uvedeným
v odůvodnění
účelnosti
veřejné
zakázky pro účely
předběžného
oznámení
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:
Veřejný zadavatel
může
vymezit
alternativy naplnění
potřeby
a
zdůvodnění zvolené

Požadovaný termín plnění:
1.1.2017 – 31.12.2018

Bez úspěšné realizace předmětné veřejné zakázky není možné
plánovaných cílů, tj. nákup zahraničních periodik, dosáhnout.
Zadavatel eliminoval možná rizika spojená s plněním veřejné
zakázky tím, že řádně vymezil předmět plnění zakázky. Riziko s
prodlením dodávky je ošetřeno v závazném návrhu rámcové kupní
smlouvy formou uplatnění smluvní pokuty v případě prodlení
dodavatele se stanoveným termínem dodání. Závazný návrh kupní
smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace, obsahuje další
podrobné podmínky pro realizaci dodávky, které eliminují možná
rizika související s plněním této veřejné zakázky.

--

alternativy veřejné
zakázky:
Veřejný zadavatel --může vymezit, do
jaké míry ovlivní
veřejná
zakázka
plnění plánovaného
cíle.
Zadavatel
může --uvést
další
informace
odůvodňující
účelnost
veřejné
zakázky:

2. ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ
PŘEDPOKLADY
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 --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
či
technických útvarů.
(Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než 3
techniků či technických útvarů.)
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.
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.
3. ODŮVODNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK DLE § 4 VYHLÁŠKY Č. 232/2012
SB. – DODÁVKY A SLUŽBY
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné
zakázky
na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
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 požadavek záruční lhůtu delší než 24
měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané

---

---

---

--

Smluvní pokuta je stanovena na dolní hranici
její možné výše.

hodnoty veřejné
prodlení.

zakázky za

každý den

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 § 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 rizikům souvisejícím s
plněním veřejné zakázky

--

Další obchodní podmínky jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci s ohledem na běžnou
obchodní praxi.

4. ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Zadávací dokumentace obsahuje, v souladu se Zákonem, technické podmínky. Technickými
podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky stanovené objektivně a
jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený
Zadavatelem, tj. nadefinování jednotlivých zahraničních periodik, jenž zadavatel hodlá pořídit
a jejich přesná identifikace prostř. označení země původu a ISSN tak, aby nedošlo k záměně.
5. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH KRITÉRIÍ A
ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH, tj. součet nabídkových cen předplatného na 1 rok za 1 ks v Kč bez DPH všech
zahraničních periodik uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace. jako nejvíce
transparentní kritérium s ohledem na nutnost hospodárného nakládání s přidělenými
finančními prostředky.
Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě průzkumu trhu.
.
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