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

Zajištění přístupu k odborným elektronickým knihám EBSCO eBooks
Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Natura: vědecké informační zdroje
přírodních věd“, reg.č. CZ.1.05/3.2.00/12.0228, v rámci Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace

Zadavatel se sídlem:
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc
Rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

84 433,- USD (bez DPH)

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky
Cílem veřejné zakázky je uzavření licenční smlouvy mezi Zadavatelem a zájemcem, jejímž předmětem
bude přístup do vědeckých elektronických knih v rozsahu, za podmínek a způsobem uvedeným v
zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je realizována pro projekt NATURA: vědecké informační
zdroje přírodních věd, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0228.
Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybraných titulů z kolekce EBSCO eBooks pro Zadavatele a
zajištění trvalého přístupu k těmto knihám prostřednictvím platformy EBSCOhost.
Práva přístupu k vybraným titulům e-books budou platit nejen po dobu realizace projektu (do 31. 12.
2019), ale i po jeho ukončení s tím, že po ukončení projektu bude trvalý přístup k vybraným titulům ebooks prostřednictvím platformy EBSCOhost poskytován zájemcem zdarma.
Doba plnění:
Zájemce bude povinen službu zpřístupnit na období od 1.12.2013 do 31.12.2019. Práva přístupu

k vybraným titulům e-books budou platit nejen po dobu ralizace projektu (do 31. 12. 2019),
ale i po jeho ukončení.
Odůvodnění:
Projekt plánoval, že dodavatel elektronických knih vzejde z otevřeného výběrového řízení. V době
přípravy projektu nebyly známy skutečnosti, které ovlivnily potřebu výběru dodavatele elektronických
knih formou JŘBU. Jsou následující:
1. Univerzita Palackého je partnerem v projektu ZČU Plzeň SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR
(reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230). V rámci tohoto projektu získala UP částku 15000,- USD na nákup
elektronických knih z kolekce EBSCO eBooks. Knihovnu UP (KUP) potřebujeme rozvíjet jako
konzistenční systém, kde budou elektronické knihy zpřístupňovány čtenářům na jedné platformě.
2. Při výběru knih v rámci projektu ZČU Plzeň, podali návrhy na nákup knih z kolekce EBSCO eBooks
jednotliví vědečtí pracovníci, ale i celé katedry a týmy ve větším objemu, než mohly být pokryty v rámci
partnerského podílu (15000,- USD). Chtěli bychom tyto nadlimitní návrhy realizovat v rámci projektu
NATURA a plynule pokračovat ve výběru jednotlivých titulů z této kolekce.
3. Kolekce el. knih EBSCO eBooks obsahuje v současné době asi 360 tis. elektronických knih, které je
možné půjčovat i offline (na mobilní zařízení). Platforma EBSCO eBooks je kompatibilní s katalogem
KUP a je možné nastavit např. délku výpůjčky dle Knihovního řádu KUP.
4. Ve veřejném výběrovém řízení na discovery systém zvítězil EBSCO Discovery System (EDS).
Vzhledem k tomu, že společnost EBSCO je držitelem licenčních obsahů kolekce EBSCO eBooks, může
EDS do svého centrálního indexu zahrnout i plné obsahy všech pořízených elektronických knih UP a
výrazně tím zvýšit komfort vyhledávání pro uživatele UP.

Technické specifikace požadované služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronické knihy budou přístupny na platformě EBSCOhost.
Platforma musí podporovat:

Uživatelské rozhraní musí být v angličtině i v češtině.
100 % integrita e-knih s předplácenou databází Academic Search Complete (partnerství UP na projektu
SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230), které podporuje paralelní
prohledávání v jednom rozhraní.
Uživatelské rozhraní musí umožnit krátkodobou výpůjčku e-knih (short-term loan), která bude v
souladu s nastavením Knihovního katalogeu UP (tj. 14 dní/titul).
Uživatelské rozhraní musí umožnit maximální počet výpůjček pro 1 uživatele v souladu s nastavením
Knihovního katalogu UP (tj. 20 dokumentů/uživatel).
Uživatelské rozhraní musí umožnit zobrazení citace vyhledaných záznamů dle české citační normy (tj.
propojení na generátor citací CITACE.COM).
100 % možnost prohledávání a zobrazení plného textu e-books z vyhledávacího discovery systému,
který byl vybrán prostřednictvím veřejné zakázky.
100 % možnost přímé výpůjčky e-books (download) z vyhledávacího discovery systému.
Uživatelská platforma a její technická podpora musí být jednorázovou akvizicí bez jakýchkoli dalších
udržovacích poplatků v následujících letech (tj. např. za správu, chod platformy, download apod.)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
Elektronické informační služby

64216200-5

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Vybrané tituly e-Books budou plnohodnotně využívat vědečtí a pedagogičtí pracovníci
i studenti UP k účelu stanovenému v projektu NATURA: vědecké informační zdroje přírodních
věd, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0228 tj. jako vědecký a studijní materiál.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybraných titulů z kolekce EBSCO eBooks pro Zadavatele a
zajištění trvalého přístupu k těmto knihám prostřednictvím platformy EBSCOhost. Zadavatel bude tuto
veřejnou zakázku využívat jako vědecký a studijní materiál.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
1. 12. 2013 – 31. 12. 2019

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek:
Zadavatel eliminoval možná rizika spojená s plněním veřejné zakázky tím, že řádně vymezil
předmět plnění zakázky včetně požadovaných technických parametrů. Riziko s prodlením
dodavatele je ošetřeno v závazném návrhu Smlouvy formou uplatnění smluvní pokuty v
případě prodlení dodavatele se stanoveným termínem plnění.
Přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů.
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
Splatnost faktur je dána Pravidly pro příjemce dotace OP VaVpI, ze kterých je předmětná
veřejná zakázka hrazena.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím
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
Smluvní pokuta je stanovena na dolní hranici její možné výše a je stanovena z důvodu
skutečnosti, že předmět veřejné zakázky je hrazen z prostředků OP VaVpI.
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
Další obchodní podmínky jsou stanoveny v zadávací dokumentaci s ohledem na příručku pro
příjemce Op VaVpI a pravidel pro výběr dodavatele OP VaVpI a s ohledem na charakter
předmět plnění. 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, nezbytně nutné k naplnění cílů projektu OP VaVpI.
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 USD bez DPH. V souladu s § 79 dost. 6 zákona se hodnocení neprovádí, neboť by byla
hodnocena nabídka pouze jednoho uchazeče.
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