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 plnotextové databáze kolekcí BioOne 1 a BioOne 2
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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
Č.účtu: 107-3978360267/0100
Rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: je 127 725,- USD bez DPH.
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění on-line přístupů do elektronických
informačních zdrojů BioOne 1 a BioOne 2 na období od 1.1. 2014 do 31.12.2017.
BioOne 1 a BioOne 2 – plnotextové databáze obsahující články z biologie, ekologie a
environmentalismu. BioOne poskytuje pro vědce, studenty a odbornou veřejnost unikátní seskupení
působivých biologických vědeckých časopisů, ve kterých lze nalézt širokou škálu nejpalčivějších témat
současnosti, vč. globálního oteplování, výzkumu kmenových buněk, ekologické a biologické
rozmanitosti přírody.
Součástí předmětu veřejné zakázky je i technická a provozní podpora pro zpřístupnění elektronického
informačního zdroje oprávněným uživatelům po dobu trvání licence, odborné konzultace a spolupráce
při zajištění školení pro uživatele. 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.
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Získání této databáze je přímo součástí výše uvedeného projektu k tomu, aby zajistilo informační
podporu výzkumným centrům a dalším vědeckým pracovníkům zúčastněných vysokých škol a
pracovišť AV ČR.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Na informačním vybavení zadavatele a spolupracujících organizací, který bude
realizovat veřejná zakázka na plné texty vědeckých časopisů a dalších odborných dokumentů,
je závislá konkurenceschopnost vědců v oblasti vědeckovýzkumné práce, jejich publikační
činnost i vystupování na tuzemských i zahraničních vědeckých konferencích. Projekt umožní
zpřístupnění prestižních biologických časopisů a knih a přispěje ke zkvalitnění vědeckovýzkumné základny zúčastněných institucí.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

Termín plnění: od 1.1. 2014 do 31.12.2017.

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. 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.
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.
Prof.RNDr.
Miroslav Mašláň,
Csc.
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