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ODŮVODNĚNÍ ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU
dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a ustanovení § 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné
zakázky (dále jen „vyhláška“).
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny

Tyto
skutečnosti
zůstávají
nezměněny
oproti
skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky
a) v popisu potřeb, které
a zveřejněným v oznámení předběžných informací.
mají být splněním veřejné
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
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.

Riziko nerealizace veřejné zakázky
Nedojde-li
k realizaci
veřejné
zakázky, nebudou
naplněny potřeby zadavatele spočívající v zajištění
standardních akcí, kterými se pro účely této veřejné
zakázky rozumí zejména konference, mezinárodní
konference, semináře, kulaté stoly, workshopy a akce
obdobného charakteru realizovaných především v rámci
projektů a tím naplněn cíl zadavatele, kterým je
především seznámení účastníků akcí s aktuální situací
v daném projektu, prohloubení jejich odborných znalostí
o konkrétní problematice a poukázání na celkové
dopady projektu a naplnění jeho cílů.
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky
Zadavatel spatřuje riziko v prodlení se zavedením DNS,
čímž by pro nákupy z projektů byly ohroženy plánované
cíle projektů.
Riziko snížení kvality plnění
Zadavatel stanovil zadávací podmínky tak, aby dal

prostor po podání předběžných nabídek co nejširšímu
okruhu dodavatelů, u kterých předpokládá, že budou
schopni nejen podat předběžnou nabídku, ale taktéž
budou schopni podávat nabídky na jednotlivé veřejné
zakázky v rámci DNS a následně kvalitně a s odbornou
péčí plnit jednotlivé veřejné zakázky. Zadavatel tedy
nepředpokládá rizika jako je např. vynaložení dalších
finančních nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit N/A
varianty naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, N/A
do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.
Veřejný zadavatel může uvést N/A
další informace odůvodňující
účelnost veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady
pro plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavků
na
seznam
významných služeb. (Zadavatel
povinně
vyplní,
pokud
požadovaná finanční hodnota
všech významných služeb činí
v souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)

Zadavatel nepožaduje významné služby, jejichž finanční
hodnota by činila v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tento
požadavek zadavatel proto neodůvodňuje.

Odůvodnění
přiměřenosti Zadavatel nepožaduje seznam techniků či technických
požadavku
na
předložení útvarů.
seznamu
techniků
či
technických útvarů. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než 3
techniků či technických útvarů.)
Odůvodnění

přiměřenosti Zadavatel nepožaduje předložení popisu technického

požadavku
na
předložení vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění
popisu technického vybavení a jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného
opatření
používaných k provádění výzkumu.
dodavatelem k zajištění jakosti
a popis zařízení nebo 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.

Zadavatel nepožaduje provedení kontroly technické
kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho
jménem, ani 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. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje
předložení osvědčení o vyšším
stupni
vzdělání
než
je
středoškolské s maturitou, nebo
osvědčení o odborné kvalifikaci
delší než tři roky.)

Zadavatel nepožaduje 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.

Zadavatel nepožaduje 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 Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů nebo
požadavku
na
předložení pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude
přehledu
nástrojů
nebo mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

pomůcek,
provozních
a
technických
zařízení,
které
bude mít dodavatel při plnění
veřejné zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby a veřejné
zakázky na služby podle § 4 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky
a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím
s plněním veřejné zakázky.
Odůvodnění
vymezení Zadavatel bude v případě jednotlivých veřejných zakázek
obchodní podmínky stanovící požadovat lhůtu splatnosti faktur v délce 30 dnů od data
delší lhůtu splatnosti faktur než doručení faktury, což je požadavek zcela odpovídající
30 dnů.
běžné obchodní praxi.
Odůvodnění
vymezení
obchodní podmínky stanovící
požadavek
na
pojištění
odpovědnosti
za
škodu
způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující
dvojnásobek
předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.

Zadavatel nebude v případě jednotlivých veřejných
zakázek požadovat pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty dané
veřejné zakázky, tento požadavek zadavatel proto
neodůvodňuje.

Odůvodnění
vymezení Zadavatel nebude v případě jednotlivých veřejných
obchodní podmínky stanovící zakázek požadovat bankovní záruku.
požadavek bankovní záruky
vyšší než je 5 % ceny veřejné
zakázky.
Odůvodnění
vymezení Zadavatel nebude v případě jednotlivých veřejných
obchodní podmínky stanovící zakázek požadovat záruční lhůtu delší než 24 měsíců,
požadavek záruční lhůtu delší tento požadavek zadavatel proto neodůvodňuje.
než 24 měsíců.
Odůvodnění
vymezení Obchodní a platební podmínky budou stanovovány vždy
obchodní podmínky stanovící pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS
smluvní pokutu za prodlení ve smyslu § 95 ZVZ.
dodavatele vyšší než 0,2 %
z předpokládané
hodnoty
veřejné zakázky za každý den
prodlení.

Odůvodnění
vymezení Obchodní a platební podmínky budou stanovovány vždy
obchodní podmínky stanovící pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS
smluvní pokutu za prodlení ve smyslu § 95 ZVZ.
zadavatele s úhradou faktur
vyšší než 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších Obchodní a platební podmínky budou stanovovány vždy
obchodních podmínek dle § 4 pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS
odst. 2 vyhlášky. Veřejný ve smyslu § 95 ZVZ.
zadavatel odůvodní vymezení
obchodních podmínek veřejné
zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby ve vztahu ke
svým potřebám a rizikům
souvisejícím s plněním veřejné
zakázky.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci technické podmínky veřejné zakázky,
odůvodní vymezení těchto požadavků ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím
s plněním veřejné zakázky.
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Technické
podmínky
pro jednotlivé veřejné
ve smyslu § 95 ZVZ.

budou
zakázky

stanovovány
zadávané v

vždy
DNS

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Zadavatel ve smyslu § 93 odst. 7 písm. c) ZVZ nespecifikuje hodnotící kritéria pro zadávání
veřejných zakázek v DNS, neboť to s ohledem na časový odstup mezi zadáváním veřejných
zakázek v DNS není vhodné. Hodnotící kritéria proto budou vždy specifikována ve výzvě
k podání nabídek u jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS.
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
V rámci výzvy dílčí veřejné zakázky v DNS bude vždy
hodnotící kritérium upraveno individuálně. Předpokládá
se, že se bude jednat zejména o kritérium nejnižší
nabídkové ceny, případně o kombinaci hodnotících kritérií
kvalita a cena.

Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7 vyhlášky
Hodnota
13.290.000 Kč bez DPH

Odůvodnění
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu DNS
v souladu § 13 odst. 2 ZVZ, a to na základě údajů
a informací o dílčích veřejných zakázkách stejného či
obdobného předmětu plnění, které v minulosti zadavatel
realizoval. Zadavatel vycházel jak ze svých vlastních
zkušeností, tak i z dalších dostupných informací a údajů
(průzkum trhu, ve kterém byly osloveni minimálně tři
subjekty, interní odborný výpočet, který reflektuje několik
proměnných: dobu realizace, rozsah a počet plánovaných
akcí a hodnota obdobného plnění v rámci zakázek
realizovaných v minulosti). Zadavatel zohlednil vývoj
relevantních faktorů na trhu v čase tak, aby použité údaje
a informace mohly být považovány za aktuální.
Předpokládaná hodnota DNS bere v potaz potřeby
zadavatele v následujících dvou a půl letech, a v souladu
s § 13 odst. 8 ZVZ je odpovídajícím způsobem sčítá.

