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

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

OPVK/2013: Zajištění on-line přístupu k archivům
vědeckých časopisů vydavatelství Wiley
Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektů „Propojení výzkumu a
vzdělávání v oblasti medicinální chemie“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0060, a
„Kombinatoriální
chemie
ve
výzkumu
i
vzdělávání“,
reg.
č.
CZ.1.07/2.3.00/20.0009,
v rá mc i
Operačního
programu
Vzdělání
pro
konkurenceschopnost.
ev. č. VVZ: 354049

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. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Oznámení předběžných informací: 16. 5. 2013
Číslo a datum zveřejnění v TED: 24. 5. 2013, č. 2013/S 099-169429
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: je 42.015 USD 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,
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
v odůvodnění
účelnosti
veřejné
zakázky pro účely
předběžného
oznámení

a) Vědecko-výzkumná práce v oblasti chemie je z velké
části založena na hledání a zpracovávání informací,
které jsou odpradávna publikovány v primárních zdrojích
– vědeckých časopisech. V rámci rychlosti a dostupnosti
jsou dnes tyto primární zdroje informací ve většině
dostupné převážně v elektronické formě na Internetu.
Univerzita Palackého má elektronický přístup na celou
řadu chemických časopisů, ale chybí v nich přístup na
archivy (starší ročníky) některých frekventovaných
chemických časopisů.
b) Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v
zajištění časově neomezených on-line přístupů pro
Univerzitu Palackého v Olomouci do archivů vědeckých
časopisů vydavatelství Wiley ve formě balíčku
zahrnujícího
časopisy:
Angewandte
Chemie
International Edition (roky 1962-1997), Journal of
Heterocyclic Chemistry (roky 1964-1996), Journal of
Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals (roky
1965-1995), Journal für Praktische Chemie (roky 18341998) a Helvetica Chimica Acta (roky 1918-1998).
Součástí předmětu veřejné zakázky je i technická a
provozní podpora pro zpřístupnění elektronického
informačního zdroje oprávněným uživatelům po dobu
trvání licence. Dále jsou součástí předmětu veřejné
zakázky také ostatní práce a výkony touto výzvou
výslovně neuvedené, avšak vyzvaný dodavatel z titulu
budoucího poskytovatele služeb věděl, vědět měl nebo
mohl vědět s ohledem na svoje odborné znalosti a
zkušenosti, že jejich provedení je nutné pro řádné
splnění veřejné zakázky v rozsahu tohoto zadání.
c) Na
informačním
vybavení
je
závislá
konkurenceschopnost
vědců
v oblasti
vědeckovýzkumné práce, jejich publikační činnost i vystupování
na tuzemských i zahraničních vědeckých konferencích.
Zakoupením licencí umožňující zpřístupnění vybraných
archívů frekventovaných časopisů se má přispět ke
zkvalitnění vědecko-výzkumné základny na UP, která by
byla přitažlivá pro mladé vědce a studenty a
k zefektivnění vědecko-výzkumné práce.

d) Jednorázové zajištění licence pro časově neomezené
on-line přístupy, kdy plnění započne nejpozději do 10
dnů od uzavření příslušné smlouvy
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:

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.

Veřejný
zadavatel
může
vymezit
alternativy
naplnění
potřeby a zdůvodnění
zvolené
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:

---

Zadavatel eliminoval možná rizika spojená s plněním veřejné
zakázky tím, že řádně vymezil předmět plnění zakázky včetně
požadovaných technických parametrů. Riziko s prodlením
poskytnutí plnění je ošetřeno v závazném návrhu smlouvy
formou uplatnění smluvní pokuty v případě prodlení dodavatele
se stanoveným termínem plnění. Závazný návrh smlouvy, který
je přílohou výzvy, obsahuje další podrobné podmínky pro
realizaci zakázky, které eliminují možná rizika související s
plněním této veřejné zakázky.

2. 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.

--

----

--

2. ODŮVODNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK DLE § 4 VYHLÁŠKY Č. 232/2012 SB. – DODÁVKY
A SLUŽBY
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
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 § 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
příručku pro příjemce OP VK a pravidel pro
výběr dodavatele OP VK a s ohledem na
charakter předmětu plnění.

--

3. ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Technické podmínky veřejné zakázky jsou dány potřebami zadavatele, které mají
být naplněny, nezbytně nutné k naplnění cílů projektu OP VK.

4. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU HODNOCENÍ
NABÍDEK

Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Základním a jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší
nabídková cena v USD bez DPH. V souladu s § 79 dost. 6 zákona se hodnocení
neprovádí, neboť by byla hodnocena nabídka pouze jednoho uchazeče.

