Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
a) až d) nemění se.
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 podle §1.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
Realizace veřejné zakázky zajistí
zakázky, která zadavatel zohlednil při
pokračování provozuschopnosti vysoce
stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o výkonného výpočetního systému NECrizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s
SX9, který je operativním produkčním
plněním veřejné zakázky, snížení kvality
zařízením zadavatele. Předmětem veřejné
plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. zakázky je technická podpora hardware
všech součástí systému, včetně příslušného
software a jeho aktualizací. Důvodem pro
veřejnou zakázku je nezbytnost
prodloužení bezproblémové
provozuschopnosti systému ve stávajícím
rozsahu a kvalitě, nutné pro zabezpečení
produktů a podkladů pro základní činnosti
zadavatele, zejména s ohledem na krizové
situace.
Realizace veřejné zakázky je nutná od 3.
12. 2016 a předpokládá se po dobu jednoho
roku.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty
Varianty zadavatel nevymezuje.
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.
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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
tří techniků či technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Zadavatel nemůže dopustit poškození svého
klíčového výpočetního zařízení neodborným
předložení popisu technického vybavení a
zásahem – jinak by musel nést sám veškeré
opatření používaných dodavatelem k zajištění
náklady následné opravy a všechny vzniklé
jakosti a popis zařízení nebo vybavení
škody způsobené nefunkčností systému. Proto
dodavatele určeného k provádění výzkumu.
se zájemce musí prokázat certifikátem výrobce,
Zadavatel požaduje předložit:
že má na servis systému NEC-SX9 proškolené
- certifikát od společnosti NEC Corporation zaměstnance, a že tudíž může provádět jeho
pro opravy a údržbu systému NEC-SX9 (§56, autorizovaný servis.
odst.2, písmeno c) – opatření k zajištění Zároveň zájemce musí potvrzením/certifikátem
jakosti) a
od výrobce prokázat, že má přístup
- potvrzení společnosti NEC Corporation o
k náhradním dílům a nástrojům potřebným
přístupu k náhradním dílům a nástrojům
pro servis systému NEC-SX9, aby se
potřebným pro servis systému NEC-SX9 (§56, zadavatel nedopustil porušení výhradních
odst.2, písmeno h)
práv výrobce.
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.

---

---
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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.
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 § 4 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.
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---

---

---
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Smluvní pokuta za nedodržení požadované
operační efektivity systému (čl. IV.
Obchodních podmínek v zadávací
dokumentaci) je ve stejné výši jako
v současně platných podmínkách technické
podpory.

Objednatel/kupující je oprávněn odstoupit od
Povinnost daná pokyny zřizovatele
smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel /
prodávající:
- nabízel, dával, přijímal nebo
zprostředkovával nějaké hodnoty s
cílem ovlivnit chování nebo jednání
kohokoliv, ať již státního úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v
zadávacím řízení nebo při provádění
smlouvy; nebo
- zkresloval skutečnosti za účelem
ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění smlouvy ke škodě
objednatele, včetně užití podvodných
praktik k potlačení a snížení výhod

volné a otevřené soutěže.
Zhotovitel/prodávající bezvýhradně souhlasí se
zveřejněním plného znění smlouvy v souladu
se zákonem a souvisejícími právními předpisy.
Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být
považováno za porušení povinnosti
mlčenlivosti.
Zákaz střetu zájmů
V případě zjištění neetických praktik uchazeče
(nabízení, poskytnutí, přijímání nebo
zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod s
cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv
přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či
rozporu čestného prohlášení uchazeče a
skutečností ověřených zadavatelem na základě
spolehlivých informací, případně i na základě
využití požádání uchazeče o písemné
vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro ústní
vysvětlení, vyloučí zadavatel takového
uchazeče bezodkladně ze zadávacího řízení.
Při předkládání nabídky musí uchazeč
předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu
zájmů a v něm prohlásit, že není v zadávacím
řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem
zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům
podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího
řízení, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s
těmito osobami (např. majetkové, personální).“

Povinnost daná pokyny zřizovatele

Povinnost daná pokyny zřizovatele

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

Odůvodnění technické podmínky

- Servis a podpora vysoce výkonného
výpočetního systému NEC-SX9 musí být
dostupná podle podmínek uvedených
v zadávací dokumentaci. Musí být vykonávána
vyškoleným personálem s certifikátem od
výrobce.

Zajištění servisu a podpory vysoce
výkonného výpočetního systému NEC-SX9
je nutné pro bezproblémový chod kritické
infrastruktury zadavatele. Nesmí dojít
k poškození tohoto zařízení neodborným
zásahem.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena.

Odůvodnění
Bez odůvodnění.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
2.332.700 Kč bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena
na základě marketingového průzkumu u
výrobce.

