ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
v souladu s § 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen
„vyhláška“)

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY
zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Dynamický nákupní systém
pro tonery Univerzity Palackého v Olomouci
(2016 – 2019)
Ev. Č. VVZ:

525792

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: 107-3978360267/0100
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Tereza
Chadimová
tel.č.: +420 585 631 118, fax: 585 631 126
email: tereza.chadimova@upol.cz

Právní forma zadavatele

veřejná vysoká škola

Způsob zadání:

otevřené řízení

Profil zadavatele:

https:// zakazky.upol.cz

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 40,000.000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkovou hodnotou za celou dobu trvání
dynamického nákupního systému od r. 2016 do r. 2019.
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ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE § 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 termínu
splnění veřejné zakázky,

a) Posláním veřejné vysoké školy je uskutečňovat vzdělávací,
vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou, kulturní,
vydavatelskou, sportovní činnost a činnost doplňkovou.
Univerzita Palackého v Olomouci, jakožto veřejná vysoká škola,
potřebuje mít pro řádné plnění výše jmenovaných svěřených
úkolů zajištěny dodávky tonerů a inkoustových náplní do tiskáren
a kopírovacích zařízení, aby mohla účelně a efektivně využívat
standardní kancelářské vybavení, jehož užití je nezbytné při
naplňování výše vytyčených úkolů.
b) Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za
Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky
originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací
zařízení (tonery, inkoustové náplně, válce apod.).
c) Možnost využívání tiskáren a kopírovacích zařízení je jedním
ze základních předpokladů k vytvoření komfortního pracovního
prostředí pro zaměstnance univerzity. Potřebou Univerzity
Palackého v Olomouci jako veřejného zadavatele je nakupovat
účelně, efektivně a hospodárně při dodržení zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zadavatel vyhodnotil využití DNS na nákup tonerů jako
nejvhodnější způsob realizace nakupování.
d) Dynamický nákupní systém bude zaveden na dobu 4 let.

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 snaží naplnit základní principy hospodárnosti,
účelnosti a efektivity výdajů z veřejných prostředků. Bez úspěšné
realizace předmětné veřejné zakázky není možné plánovaných
cílů dosáhnout. Zadavatel eliminuje možná rizika spojená s
plněním veřejné zakázky tím, že řádně vymezil předmět plnění
zakázky včetně požadovaných technických parametrů. Dále
zadavatel stanovil zadávací podmínky tak, aby dal prostor pro
podání předběžných nabídek co nejširšímu okruhu dodavatelů. U
dodavatelů zařazených do DNS se předpokládá, že budou schopni
podávat nabídky na jednotlivé veřejné zakázky v rámci DNS a
jednotlivé zakázky řádně a včas a s náležitou odbornou péčí splní.
Zadavatel tedy nepředpokládá riziko spočívající v následném
vynaložení dalších finančních nákladů. Riziko s prodlením
dodávky bude ošetřeno v závazném návrhu kupní smlouvy na
jednotlivé veřejné zakázky v rámci DNS, a to formou uplatnění
smluvní pokuty v případě prodlení dodavatele se stanoveným
termínem dodání. Rizika spojená s možným výskytem vad budou
rovněž řešena v kupní smlouvě na jednotlivé veřejné zakázky, a
to stanovením závazných záručních podmínek. Potencionální
riziko lze spatřovat v proměnlivosti tržních cen poptávaného
vybavení a kurzů měn. DNS je však zadávacím řízením, které ze
všech zákonných druhů řízení umožňuje nejkratší lhůty mezi
podáním nabídky a podpisem smlouvy.
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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.

---

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY A
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY PODLE § 4 VYHLÁŠKY
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.

Obchodní podmínky stanovící splatnost faktur jsou
dány, v souladu se zákonem, potřebami zadavatele,
které mají být naplněny.
Zadavatel nepožaduje.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 %
ceny veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje.

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.

Zadavatel požaduje na zboží záruku za jakost v délce
min. 24 měsíců.
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky za
celou dobu jeho trvání je 40,000.000,- Kč bez DPH.
Vzhledem k výši předpokládané hodnoty a ke
skutečnosti, že zadavatel bude zadávat dílčí zakázky
v DNS v předem neurčených nepravidelných
intervalech odvislých zejména od provozních potřeb
Zadavatele, nelze předem stanovit smluvní pokutu
v procentech. Výše smluvní pokuty bude vždy
stanovena v kupní smlouvě na dílčí veřejnou zakázku,
nepřekročí však 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

Zadavatel nepožaduje.

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

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technické podmínky vymezené při specifikaci jednotlivých požadavků nepřekračují rámec a úroveň kvality
standardního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení.
V rámci zachování jistoty a bezpečnosti, zadavatel požaduje, aby dodávané tonery byly nerepasované a aby šlo
o originály od daného výrobce zařízení.
Pokud
toner
obsahuje
tiskový
válec,
musí
být
v
dodávce
vždy
v
dodávaném
toneru nový, nepoužitý. Pokud toner obsahuje zásobník na použitý toner, musí být vždy v dodávaném toneru
prázdný. Pokud inkoustová cartridge obsahuje tiskovou hlavu, musí být vždy v dodávané cartridge nová,
nepoužitá.Pokud toner obsahuje pohyblivé mechanické součásti, musí být v dodávaném toneru vždy nové,
nepoužité.
Zároveň zadavatel požaduje, aby dodávané tonery byly schváleny výrobci tiskáren, kdy jejich použití nesmí
omezit záruku tiskáren.
Další technické podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS ve smyslu
§ 95 Zákona a budou odpovídat aktuálním potřebám zadavatele.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Základním kritériem pro zadání jednotlivých
veřejných zakázek je celková nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH.

Zadavatel dostatečně specifikuje technické podmínky
v zadávací dokumentaci. Taková specifikace je
dostatečnou zárukou výběru jak kvalitní nabídky, tak i
zárukou transparentnosti celého zadávacího řízení.
Základním hodnotícím kritériem je tedy vzhledem
k výše uvedenému nejnižší nabídková cena. Veškeré
nabídky uchazečů budou na jednotlivé veřejné
zakázky zadávané v DNS hodnoceny ve vzestupném
pořadí, tj. na prvním místě se umístí uchazeč
s celkovou nejnižší nabídkovou cenou a na posledním
místě uchazeč s nejvyšší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
Odůvodnění
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky za
celou dobu trvání DNS, tj. 4 roky, je 40,000.000,- Kč
bez DPH.

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil
zadavatel
dle
předpokládaných
požadavků
jednotlivých součástí Univerzity Palackého v
Olomouci na dobu 2016 – 2019, a to s ohledem na
hodnoty
veřejných
zakázek
zadávaných
v
„Dynamickému nákupnímu systému pro tonery
Univerzity Palackého v Olomouci“ realizovaných v
době od 2012-2015.

Zpracovala:
Mgr. Petra Jungová

Mgr. Petra
Jungová
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