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1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Popis potřeb, které mají být Centralizace příjmů veřejných rozpočtů do Jednoho
splněním veřejné zakázky naplněny. inkasního místa, funkční agendy v gesci MPSV
i v rámci Jednoho inkasního místa. Redukce
redundantních procesů, nastavení úrovně sdílení
vstupů i výstupů. Termín dosažení je determinován
legislativní úpravou Jednoho inkasního místa.
Popis předmětu veřejné zakázky.

Vytvoření komplexní analýzy agend v gesci MPSV,
a především vytvoření procesního modelu agend
a návrh pravidel jeho fungování v návaznosti na změny
související se zřízením Jednoho inkasního místa. Cílem
je hospodárné nastavení procesů: vyloučení procesů
nadbytečných, redesign nebo napřímení procesů
potřebných, a to při zachování, ev. zlepšení
funkcionality.

Popis vzájemného vztahu předmětu Komplexní analýza agend a návrh procesního modelu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele. fungování agend jsou nutným předpokladem dosažení
cíle – centralizace příjmů veřejných rozpočtů. Stěžejní
částí je definování sdílení vstupů a výstupů
jednotlivých procesů.
Předpokládaný
termín
veřejné zakázky.

splnění 30. 6. 2013

Popis rizik souvisejících s plněním
veřejné zakázky, která zadavatel
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek.

Hlavním rizikem je nedostatečná kvalita věcného
zpracování zakázky dodavatelem. Toto riziko bylo
zohledněno již při stanovení způsobu hodnocení
nabídek, které je mimo jiné založeno i na kvalitativním
hodnocení jednotlivých nabídek uchazečů. Mezi rizika
související s plněním veřejné zakázky patří také
nedodržení stanoveného termínu plnění. S ohledem na
to, byly stanoveny sankční podmínky při nedodržení
harmonogramu v návrhu smlouvy s dodavatelem.

Popis toho, do jaké míry ovlivní Analýza agend a model fungování jsou klíčovým
veřejná zakázka plnění plánovaného předpokladem dosažení stanoveného cíle, jejich
cíle.
význam je tedy zásadní.
Další
informace
odůvodňující
účelnost
veřejné
zakázky. - - (nepovinný údaj)
1

Odůvodnění veřejné zakázky bude nejpozději do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení uveřejněné na profilu zadavatele. Organizátor není povinen toto
Odůvodnění veřejné zakázky zpracovávat v případě zjednodušeného podlimitního řízení.
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2) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady2:
Zadavatel vymezil technické kvalifikační předpoklady pouze v rozsahu seznamu významných
služeb, přičemž požadovaná finanční hodnota všech významných služeb činí v souhrnu méně
než trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Výše uvedený technický kvalifikační předpoklad a jeho minimální úroveň zadavatel stanovil
s ohledem na složitost, rozsáhlost a dopad problematiky agend v rámci JIM (Jednoho
inkasního místa), která klade vysoké nároky na zkušenosti a orientaci v procesní analýze
obdobného rozsahu, orientaci v problematice Jednoho inkasního místa, a znalost fungování
orgánů státní a veřejné správy.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby (ve vztahu k plánovanému cíli veřejné zakázky)
Odůvodnění přiměřenosti požadavků Požadovaná finanční hodnota všech významných
na seznam významných služeb. služeb činí v souhrnu méně než trojnásobek
(Organizátor povinně vyplní, pokud předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
požadovaná finanční hodnota všech
významných služeb činí v souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku Nevyžaduje se.
na předložení seznamu techniků či
technických útvarů. (Organizátor
povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než 3
techniků či technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku Nevyžaduje se.
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 Nevyžaduje se.
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 Nevyžaduje se.
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 (Organizátor
2

Pokud zadavatel uvedené technické kvalifikační požadavky požaduje.
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povinně vyplní, pokud požaduje
předložení osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je SŠ
s maturitou, nebo osvědčení o
odborné kvalifikaci delší než tři
roky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku Nevyžaduje se.
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 Nevyžaduje se.
na předložení přehledu nástrojů či
pomůcek, provozních a technických
zařízení, které bude mít dodavatel
při plnění veřejné zakázky k
dispozici.

3) Odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu
k potřebám zadavatele:
Zadavatel vymezil obchodní podmínky návrhem smlouvy, který obsahuje standartní
ustanovení dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby ve vztahu k potřebám zadavatele
Odůvodnění vymezení obchodní Doba splatnosti je 30 dnů od doručení faktury.
podmínky stanovící delší lhůtu
splatnosti faktur než 30 dnů od data
vystavení faktury.
Odůvodnění vymezení obchodní Nevyžaduje se.
podmínky stanovící požadavek na
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím
osobám
ve
výši
přesahující
dvojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní Nevyžaduje se.
podmínky stanovící požadavek
bankovní záruky vyšší než je 5 %
ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní Nevyžaduje se.
podmínky stanovící požadavek
záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel stanovil smluvní pokutu za prodlení s dílčím
podmínky stanovící smluvní pokutu plněním ve výši 0,5% z ceny každého dílčího plnění.
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za prodlení dodavatele vyšší než
0,2 % z předpokládané hodnoty
veřejné zakázky za každý den
prodlení.

Důvodem je, že komplexní analýza agend a návrh
procesního modelu fungování agend jsou nutným
předpokladem dosažení cíle – centralizace příjmů
veřejných rozpočtů. Stěžejní částí je definování sdílení
vstupů a výstupů jednotlivých procesů. Návrhy a
analýzy musí být definovány s dostatečným
předstihem, aby nebyla ohrožena realizace záměru.

Odůvodnění vymezení obchodní Nevyžaduje se.
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.

S ohledem na spolufinancování veřejné zakázky
v rámci projektu „Posilování efektivnosti výkonu
veřejné správy a veřejných služeb v oblasti
připravovaných reforem MPSV, stanovil zadavatel
podmínky v souladu s pravidly OP LZZ.
Dále byly upraveny s ohledem na charakter předmětu
plnění veřejné zakázky také podmínky vlastnictví díla a
autorská práva a sankci za porušení vymezených
povinností. Návrh smlouvy neobsahuje žádné
nepřiměřené obchodní podmínky, které by omezovali
potenciální okruh dodavatelů.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
zadavatele
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Zadavatel nepožaduje žádné - - technické podmínky pro plnění
veřejné zakázky.
4) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení
nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele3:
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky.
Zadavatel tak učinil s ohledem na složitost konkrétního předmětu veřejné zakázky, kde je
vedle ceny pro zadavatele podstatná ve velké míře i kvalita plnění, která je pro splnění cíle
této veřejné zakázky zásadní.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Nabídková cena bez DPH
Kritérium je v souladu s principem hospodárnosti a
zadavatel mu přiřadil váhu 60%.
(váha 60%)
Kvalita nabízeného plnění
(váha 40%)

Kritérium je v souladu s principem efektivnosti a
účelnosti. Kvalita procesní analýzy a procesního modelu

3

Organizátor veřejné zakázky odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve
vztahu k cílům stanoveným v bodě 1 této Přílohy, pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud
dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu a) než 60 % u veřejných zakázek na služby a b) než 80 % u veřejných
zakázek na dodávky a stavební práce.
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agend by měla být co nejlepší, nedostatečně provedená
analýza by mohla limitovat pozdější reálné využití.
Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele
Způsob hodnocení
Odůvodnění
Nabídky se pro každé kritérium Postup hodnocení je obvyklý pro zakázky obdobného
hodnotí na stupnici 0-100 bodů. rozsahu. Rozdělení na subkritéria a vyjádření poměru
Nejlepší nabídka obdrží 100 k nejlepší zakázce přispívá k objektivitě hodnocení.
bodů, ostatní pak takové Hodnocení zadavatelem umožňuje výběr takové nabídky,
ohodnocení, které vyjadřuje která bude nejvíce vyhovovat strategickým záměrům
míru splnění daného kritéria ve zadavatele.
vztahu k nejlepší nabídce. Body
jsou násobeny vahou dílčího
kritéria, a následně sečteny.
Vítězí nabídka s nejvyšším
počtem
bodů.
Hodnocení
nabídek
provádí
zadavatel
(komise
ustanovená
zadavatelem).
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