ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná
jednat za
zadavatele:

Pardubický kraj
Pardubice, Komenského nám. 125, PSČ 532 11
708 92 822

Název veřejné
zakázky:

Dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie pro projekt
„Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického
oddělení

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém profilu
zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou
otevřeného řízení a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 483393.
Toto odůvodnění obsahuje:
a)

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

b)

odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady

c)

odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele

d)

odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve
vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách.

V Pardubicích dne 24. 4. 2014

Mgr. Pavel Menšl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
pověřený hejtmanem
schváleno usnesením Rady Pk dne 24. 4. 2014, č. R/1027/14
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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,
V informacích uvedených v odůvodnění účelnosti uvedeném v
b)v popisu předmětu veřejné
předběžném oznámení dle § 86 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázky,
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
c) vzájemného vztahu předmětu schváleném Radou Pardubického kraje pod číslem usnesení R/..…/14
veřejné zakázky a potřeb
ze dne 13. 3. 2014, a uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek
dne 14. 3. 2014 pod evidenčním číslem 483393, nedošlo ke změně.
zadavatele,
d) v předpokládaném termínu
plnění veřejné zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným
podle § 1.
Popis rizik souvisejících
1. Příliš nízká nabídková cena, která by snížila kvalitu požadovaných
s plněním veřejné zakázky,
dodávek – zohledněno přesným zadáním jednotlivých
která zadavatel zohlednil při
požadovaných komodit.
stanovení zadávacích
2. Možnost podání pouze jediné nabídky a následného zrušení
podmínek. Jde zejména o rizika
veřejné zakázky – zohledněno úpravou ostatních požadavků
nerealizace veřejné zakázky,
zadavatele a zadávacích podmínek, které umožní podání nabídek
prodlení s plněním veřejné
vyššímu počtu potenciálních uchazečů.
zakázky, snížení kvality plnění
3. Prodlení s plněním veřejné zakázky – zohledněno vhodným
veřejné zakázky, vynaložení
stanovením termínů pro plnění předmětu veřejné zakázky.
dalších finančních nákladů.
Další možná rizika při plnění veřejné zakázky nejsou identifikována.
Veřejný zadavatel může
vymezit varianty 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 ve vztahu 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 nebo
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.

Zadavatel nepožaduje vyšší finanční hodnotu referenčních zakázek,
než je předpokládaná cena předmětné veřejné zakázky.

Není požadováno.

Není požadováno.

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.

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení
vzorků, popisů nebo fotografií
zboží určeného k dodání.

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení
dokladu prokazujícího shodu
požadovaného výrobku
vydaného příslušným orgánem.

Není požadováno.
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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 5% ceny veřejné
zakázky.
Odůvodnění vymezení
obchodní podmínky stanovící
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 § 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 jejich rizikům
souvisejícím s plněním veřejné
zakázky.

Zadavatel nepožaduje delší lhůtu splatnosti faktur, než stanoví
vyhláška.

Nebude požadováno nad rámec stanovený vyhláškou.

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku.

Zadavatel požaduje záruční lhůtu díla delší než 24 měsíců (60
měsíců), s ohledem na plánovanou, plnou udržitelnost projektu v
délce 5 roků. V případě nedodržení 5 leté udržitelnosti projektu a
nedodržení všech projektových parametrů po tuto dobu, hrozí
zadavateli vrácení podstatné části finanční dotace.

Není požadováno nad rámec stanovený vyhláškou.

Není požadováno nad rámec stanovený vyhláškou.

Veškeré další podmínky, které jsou obsaženy ve smlouvě, mají
zajistit plnou kontrolu zadavatele nad průběhem vlastní dodávky
(doprava, instalace, montáž apod.). Veškeré tyto podmínky jsou
standardní v daném odvětví a přiměřené významnosti a
důležitosti předmětu veřejné zakázky a sledovaným cílům.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Technické podmínky
Požadavky na technické podmínky jsou v souladu s předmětem,
rozsahem a složitostí předmětu veřejné zakázky - požadavek na nižší
úroveň technických podmínek představuje riziko nesplnění cílů projektu
a potřeb zadavatele.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena
veřejné zakázky vč. DPH

Odůvodnění
Hodnocena bude celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky.
Vzhledem k charakteru poptávaného zboží a přesnému vymezení
technických podmínek není nutné stanovit jiná dílčí hodnotící kritéria
než nejnižší nabídkovou cenu.
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