Zadavatel:

Název veřejné zakázky:

Česká republika –
Ministerstvo zemědělství

DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 3. KOLO

Sídlem:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha
1 – Nové Město

Zastoupený:

Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka zadávaná v rámci Dynamického
David Šetina
nákupního systému na prostředky ICT v rezortu
Ředitel odboru informačních
Ministerstva zemědělství dle § 95 zákona
a komunikačních technologií
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 634704

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Veřejný zadavatel popíše změny:
a) Zadavatel zajišťuje potřeby pro sebe a
a) v popisu potřeb, které mají být
pověřující zadavatele v souladu
splněním veřejné zakázky naplněny,
s potřebami stanovenými v odůvodnění
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
zavedení dynamického nákupního
c) vzájemného
vztahu
systému.
předmětu veřejné zakázky a
b) Zadavatel zajištuje předmět plnění
potřeb zadavatele,
v souladu s předmětem plněním
d) v předpokládaném termínu splnění
uvedeným v odůvodnění dynamického
veřejné zakázky, oproti skutečnostem
nákupního systému, tj. dodávku osobních
uvedeným podle § 1 vyhlášky.
počítačů, notebooků zobrazovací
jednotky, tiskárny příslušenství, disk. polí a
servery.
c) Zadavatel nezbytně potřebuje uvedené
dodávky pro svoji činnost a jejich pořízení
prostřednictvím veřejných zakázek v rámci
DNS vyhodnotil jako hospodárné, efektivní
a účelné.
d) 31.8.2016
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.
Veřejný zadavatel může vymezit alternativy
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
míry ovlivní veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle

Jedná se o dodávku výpočetní technicky.
V případě prodlení s plněním nebude možné
zajistit pravidelnou obnovu výpočetní techniky a
dostupnost výpočetní techniky pro nové
zaměstnance.
Zadavatel nevymezil alternativy naplnění potřeby.
Zadavatel předpokládá, že realizací veřejné
zakázky bude dosaženo stanoveného cíle na
100%. Veřejná zakázka je nezbytná pro naplnění
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plánovaného cíle.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky (nepovinný údaj).

-

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti
požadavků na seznam
významných služeb.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení
seznamu 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 technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly
opatření týkajících 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 poskytování
příslušných služeb.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na 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.

-

-

-

-

-
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Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení
přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických
zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

-

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky
na služby ve vztahu 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 5 %
ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel s ohledem na předpokládanou životnost
podmínky stanovící požadavek
pořizovaných zařízení stanovil záruční dobu 36 až 60 měsíců
na záruční lhůtu delší než 24
podle typu zařízení.
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 vyhlášky.
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
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-

Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky
-

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

Odůvodnění
S ohledem na vymezení předmětu plnění a dodávku
standardních produktů Zadavatel zvolil, jako hodnotící
kritérium nejnižší nabídkovou cenu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
32 050 000,- Kč bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena
na základě realizovaných obdobných veřejných zakázek a
indikativních nabídek a veřejně dostupných informací na
internetových obchodech.

Elektronicky podepsáno
___________________________________________
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
David Šetina
Ředitel odboru informačních a komunikačních technologií
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