Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a
odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
pro veřejnou zakázku s názvem:

Poradenstvím ke zlepšení orientace Pražanů na trhu práce
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška)
Organizátor popíše změny
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné se změnil z původních 24 měsíců na 36 měsíců.
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 vyhlášky
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která Nevybrání dodavatele.
zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.
Prodlení v plnění předmětné veřejné zakázky s
dopadem na další aktivity a dodávky,
Prodlení v plnění předmětné veřejné zakázky s
dopadem na zdroje financování.
Nedostatečná kvalita plnění předmětné veřejné
zakázky.
Varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy -----veřejné zakázky:
Do jaké míry ovlivní veřejná zakázka naplnění plánovaného Veřejná zakázka zabezpečí plnění plánovaného
cíle:
cíle.
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky:

------

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Nerelevantní.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných
Nerelevantní.
služeb.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu
Nerelevantní.
techniků či technických útvarů.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu
Nerelevantní.
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
Nerelevantní.
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.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu
nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které
bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Zadavatel požaduje osvědčení o vyšším stupni
vzdělání, než je SŠ, pro psychology, kteří se
budou podílet na plnění části č. 1 a 2 veřejné
zakázky. Požadavek na vyšší stupeň vzdělání
vyplývá z povahy veřejné zakázky, kdy činnost
psychologa nemůže zajišťovat středoškolsky
vzdělaná osoba, současně je tento požadavek
zakotven v NI č. 29/2009 – „Postup pro
zajišťování bilanční diagnostiky jako
poradenského nástroje na úřadech práce“.
V této souvislosti požaduje zadavatel odbornou
praxi 5 let u absolventa dvouoborové
psychologie a cílem zabezpečit co nejvyšší
kvalitu plnění.
Pro část č. 3 veřejné zakázky požaduje zadavatel
u odborného garanta vysokoškolské vzdělání
v oboru právo a odbornou praxi v délce 5 let
z toho důvodu, aby bylo zajištěno poskytnutí
služby plně kvalifikovanou osobou
s odpovídající praxí pro kvalitní splnění veřejné
zakázky.
Nerelevantní.

Nerelevantní.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
na služby podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Nerelevantní.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky
na služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu Nerelevantní.
splatnosti faktur než 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
Nerelevantní.
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
Nerelevantní.
požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné
zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
Nerelevantní.
požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní
Nerelevantní.
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, pokud
v zadávací dokumentaci budou vymezeny i jiné obchodní
podmínky než jsou výše uvedeny.

Nerelevantní.

Další podmínky byly stanoveny s ohledem na
skutečnost, že je zakázka financována
z veřejných zdrojů a zdrojů EU, kdy musí být mj.
zajištěna povinnost archivace dokladů a
součinnost
při
kontrolách
ze
strany
poskytovatele dotace a ostatních externích
kontrolních subjektů.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Nerelevantní.
Nerelevantní.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena – průměrná jednotková
Toto kritérium bylo ze strany nadřízených orgánů
cena
doporučeno jako nejvhodnější.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
Odůvodnění
8.000.000 Kč bez DPH
Jedná se o předpokládanou částku k čerpání na základě
rámcových smluv. Tato částka zohledňuje přidělené
prostředky projektu, ze kterého je předmět veřejné zakázky
spolufinancován a předpokládané prostředky dostupné
v rámci APZ.
V Praze dne 4. 12. 2014

