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Název veřejné zakázky:

Zadavatel:

Česká republika
zemědělství

sídlem:

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

Zastoupený:

Ing. Zdeněk Adamec, náměstek
pro řízení sekce pro ekonomiku
informační technologie

ičo:

00020478

—

Ministerstvo

DYNAMICKÝ NÁKUPNí SYSTÉM NA PROSTŘEDKY ICT V
REZORTU MINISTERSWAZEMĚDĚLSWi

Evidenčni číslo veřejné zakázky: 505889

Druh zadávacího řízeni: zavedeni dynamického
nákupního systému na dodávky dle S 93 odst. 2
v souladu s 521 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších
předpisů (dále Jen ZV2“)

Odůvodněni účelnosti veřejné zakázky podle * 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech
rozsahu odůvodněni účelnosti veřejné zakázky a odůvodněniveřejné zakázky
Veřejný zadavatel popíše změny:
a) v popisu potřeb, které mají být
a) Změny nenastaly.
splněním veřejné zakázky naplněny,
b) Změny nenastaly.
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) Změny nenastaly.
vztahu
c) vzájemného
d) Zavedení DNS na 24 měsíců v souladu
předmětu veřejně zakázky a
zadávací dokumentací.
potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném terminu splnění
veřejné zakázky, oproti skutečnostem
uvedeným podle 5 1 vyhlášky.
Popis rizik souvisejicích s plněním veřejné
Jedná se o zavedení dynamického nákupního
zakázky, která zadavatel zohlednil při
systému, ve kterém budou zadávány jednotlivé
stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména veřejné zakázky.
o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení
plněním veřejné zakázky, snížené kvality
plnění, vynaložení dalších finančních
nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit alternativy
Zadavatel nevymezil alternativy naplněni potřeby.
naplněni potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
Jedná se o zavedení dynamického nákupního
systému, ve kterém budou zadávány jednotlivé
míry ovlivní veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle
veřejné zakázky.
Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky (nepovinný údaj).

Odůvodněni přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plněni veřejné
zakázky na služby podle 3 odst. 2 vyhlášky
Zadavatel požaduje s ohledem na délku trvání a charakter
Odůvodnění přiměřenosti
požadavků na seznam
poptávaného zboží předloženi seznamu min. 5 významných
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N
významných služeb,

Odůvodněni přiměřenosti
požadavku na předložení
seznamu techniků č
technických útvarů.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předloženi popisu
technického vybavení a
opatřeni používaných
dodavatelem k zajištěni jakosti
a popis zařízení či vybavení
dodavatele určeného
k prováděnivýzkumu.
Odůvodněni přiměřenosti
požadavku na provedeni
kontroly technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly
opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodněni přiměřenosti
požadavku na předlDžení
osvědčeni o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob
odpovědných za poskytováni
příslušných služeb.
Odůvodněni přiměřenosti
požadavku na předloženi
přehledu průměrného ročniho
počtu zaměstnanců dodavatele
či jiných osob podílejících sena
plněni zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebD
osob v obdobném postaveni.
Odůvodněni přiměřenosti
požadavku na předložení
přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických
zařízení, které bude mít
dodavatel při plněníveřejné

dodávek s min. výši každé z těchto dodávek 200 tisíc Kč bez
DPH. S ohledem na předpokládanou hodnotu DNS a
předpokládanou hodnotu dílčích veřejných zakázek byla
zvolen počet min. 5 významných služeb, tak aby odpovídala
Šíři poptávaného zboží v dynamickém nákupním systému.
-
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zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezeni obchodních podmĺnek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky
na služby ve vztahu podle 4 vyhlášky
Odůvodněni vymezení obchodní Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému, ve
podmínky stanovící delší lhůtu
kterém budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky.
splatnosti faktur než 30 dnů.
Obchodní podmínky hudou součástí jednotlivých Vl
zadávaných v rámci DNS, Zadavatel nepředpokládá
překročení tohoto požadavku.
Odůvodnění vymezeni obchodní Jedná sec zavedení dynamického nákupního systému, ve
podmínky stanovící požadavek
kterém budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky.
na pojištění odpovědnosti za
Obchodní podmínky budou součásti jednotlivých VZ
škodu způsobenou
zadávaných v rámci DNS. Zadavatel nepředpokládá
dodavatelem třetim osobám ve překročeni tohoto požadavku.
výši přesahujíci dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní Jedná se o zavedeni dynamického nákupního systému, ve
podmínky stanovící požadavek
kterém budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky.
bankovní záruky vyšší než 5%
Obchodní podmínky budou součásti jednotlivých W
ceny veřejné zakázky.
zadávaných v rámci DNS. Zadavatel nepředpokládá
překročení tohoto požadavku.
Odůvodněnivymezení obchodní Zadavatel s ohledem na předpokládanou životnost
podmínky stanovící požadavek
pořizovaného zboží předpokládá, že v rámci jednotlivých VZ
na záruční lhůtu delší než 24
bude záruční doba od 36-60 měsicCi podle charakteru
měsíců,
předmětu plněni jednotlivých dílčích VZ.
Odůvodněni vymezeni obchodní Jedná sec zavedeni dynamického nákupního systému, ve
podmínky stanovící smluvní
kterém budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky.
prodlení
dodavatele
Obchodní podminky budou součásti jednotlivých W
pokutu za
vyšší než 0,2 % z předpokládané zadávaných v rámci DNS. Zadavatel nepředpokládá
překročeni tohoto požadavku.
hodnoty veřejné zakázky za
prodleni.
každý den
Odůvodněni vymezení obchodní Jedná se o zavedeni dynamického nákupního systému, ve
podmínky stanovící smluvní
kterém budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky.
pokutu za prodlení zadavatele s Obchodní podmínky budou součásti jednotlivých VZ
úhradou faktur vyšší než 0,05%
zadávaných v rámci DNS. Zadavatel nepředpokládá
překročení tohoto požadavku.
z dlužné částky za každý den
prodlení.
Odůvodnění vymezeni dalších
Jedná se o zavedeni dynamického nákupního systému, ve
obchodních podmínek dle 4
kterém budou zadávány jednotlivé veřejné 2akázky.
odst. 2 vyhlášky.
Obchodní podmínky budou součástí jednotlivých W
zadávaných v rámci DNS. Zadavatel nepředpokládá
překročeni tohoto požadavku.
odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle 5 S vyhlášky
Technická podmínka

odüvodněni technické podmínky
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Odůvodněni stanoveni základních a dílčích hodnotících kritérii podle * E vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena

Odůvodněni
poptávaného
zboží
S
ohledem
na
charakter
standardizovaně
komodity)
zadavatel
považuje
toto
(
kritérium za nejvhodnější.

Odůvodněni předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle
Hodnota
250.000.000,- Kč bez DPH

7 vyhlášky

Odůvodnění
Předpokládaná
hodnota dynamického
nákupního
systému byla stanovena na základě sběru požadavků
podřízených organizací na pořízení daného zboží.

Ing. Zdeněk
Adamec

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Adamec
DN: c=CZ, o=Česká republika - Ministerstvo
zemědělství [IČ 00020478], ou=ekonomický úsek,
ou=10003971, cn=Ing. Zdeněk Adamec,
serialNumber=P446093, title=náměstek ministra
Datum: 2015.06.23 11:23:23 +02'00'

česká republika Ministerstvo zdměděiství
Ing. Zdeněk Adamec, náměstek pro řĺzení ekce pro ekonomiku a
informační technologie
—
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