Č. j.:

SFZP 098041/2016

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

Státní fond životního prostředí České republiky

Sídlo:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČ:

00020729

Název veřejné zakázky:

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Evidenční číslo veřejné zakázky:

4/2016

Systémové číslo veřejné zakázky:

P16V00001724

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele
podle § 86 odst. 2 zákona, a v souladu s ustanovením § 1 vyhlášky:
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (veřejný zadavatel popíše své
potřeby pro řádné zajištění svěřených úkolů):
Zadavatel je specificky zaměřenou státní organizací, která je významným finančním zdrojem při
ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je také zprostředkujícím orgánem pro poskytování
dotací z fondů Evropské unie i národních zdrojů. Základním a nepřetržitým zdrojem informací
ohledně činnosti zadavatele jsou webové stránky. Z toho důvodu je účelné provozovat webové
stránky v jednoduché a přehledné podobě, vstřícné pro návštěvníky.
2. Popis předmětu veřejné zakázky (veřejný zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky):
Vytvoření a správa webových stránek SFŽP ČR, NZÚ, NPŽP, Priorita a Půjdem tudy, a zajištění jejich
údržby a následných aktualizací, případně další rozvoj.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele (veřejný zadavatel popíše,
do jaké míry přispěje realizace předmět veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele):
Webové stránky SFŽP ČR, NZÚ, NPŽP, Půjdem tudy a Priorita mají sloužit jako důležitý informační
zdroj jak pro žadatele o dotace, tak pro širokou veřejnost, i jako obousměrný komunikační
kanál mezi žadateli a poskytovatelem dotací. Weby budou přístupné non-stop, tedy i mimo úřední
hodiny SFŽP ČR. Z toho důvodu je nutné zajistit také správu a technickou podporu webu.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky (veřejný zadavatel vymezí, kdy bude veřejná zakázka
splněna, buď konkrétním datem, nebo časovým úsekem):
08/2016 – 08/2020, resp. 4 roky od uzavření smlouvy
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
x
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,
oproti skutečnostem uvedeným dle § 1 vyhlášky.

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.

V případě, že by veřejná zakázka nebyla realizována,
hrozí zadavateli, že by od roku 2019 neměl správce
webových prezentací. Tzn., že by nebyl schopen na
webech provádět významnější a rozsáhlejší úpravy.
Toto riziko společně s rizikem prodlení je ošetřeno
tím, že je zakázka vypsána v dostatečném předstihu.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.

x

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

x

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

x

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na SLUŽBY podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
předložení seznamu významných služeb.

není relevantní

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků či technických
útvarů.

není relevantní

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.

není relevantní

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
není relevantní
provedení kontroly technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly opatření týkající se
zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za

Zadavatel požaduje, aby členem realizačního týmu
byla minimálně 1 osoba s dokončeným
vysokoškolským vzděláním alespoň bakalářského
směru. Vzhledem k tomu, že se jedná o tvorbu
webových stránek s neomezeným přístupem, je
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poskytování příslušných služeb.

nutné zajistit vysokou úroveň českého jazyka
a gramatiky pro textové části webu.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
není relevantní
předložení přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejnézakázky k
dispozici.

není relevantní

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.

není relevantní

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

není relevantní

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než
je 5 % ceny veřejné zakázky.

není relevantní

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24
měsíců.

není relevantní

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
není relevantní
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty
veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
není relevantní
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.

není relevantní

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

x

x
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Ekonomická výhodnost nabídky (základní
hodnotící kritérium)

Vzhledem ke složitosti předmětu plnění není
účelné vybrat pouze nejlevnější nabídku, ale je
třeba zajistit také určitou kvalitu plnění veřejné
zakázky

Cena za vytvoření šesti webových prezentací
a archivaci starých webů (váha 20 %)

Předmětem plnění je mj. vytvoření nových
webových prezentací.

Měsíční paušál za správu a webhosting (váha 20
%)

Předmětem plnění je dále správa a webhosting po
celou dobu trvání smlouvy.

Hodinová sazba za práce na rozvoji webu –
programátorské práce (váha 20 %)

V případě, že vyvstanou v průběhu plnění potřeby
dalšího rozvoje webu.

Kvalita navrženého řešení (váha 40 %)

Bude hodnocena funkční ukázková verze editoru
WYSIWYG, funkční ukázková verze
administračního rozhraní CMS, kterou uchazeč
navrhuje použít, návrh na správu dokumentů
dotačních programů, d) návrh wireframu úvodní
stránky webu www.sfzp.cz. Zadavatel chce tímto
zajistit určitou kvalitu plnění veřejné zakázky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

Odůvodnění

x

x
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