Odůvodnění veřejné zakázky
sepsané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.
Veřejná zakázka
Název:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Zahájeno dne:
Číslo VZ:
Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:
a
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

Sestava přístrojů umožňujících současné
fluorescenčních signálů z živých buněk II.
dodávky
otevřené řízení
čtvrtek, 11. 6. 2015
515934

snímání

elektrických

a

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
68378050
prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
00216208
prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem

„Vyhláškou“ se v dalším textu míní vyhláška č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být
a) Nedošlo ke změně v popisu potřeb, které
splněním veřejné zakázky
mají být splněním veřejné zakázky naplněny.
naplněny
b) v popisu předmětu veřejné
zakázky

b) Změna proběhla v popisu předmětu
veřejné zakázky u přístroje uvedeného
v sestavě přístrojů pod č. 2/ Inverzní
výzkumný fluorescenční mikroskop s EM
CCD kamerou.

c) vzájemného vztahu předmětu

c) Nedošlo ke změně ve vzájemném vztahu
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veřejné zakázky a potřeb
zadavatele

předmětu veřejné zakázky a potřeb
zadavatele.

d) předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky

d) Došlo ke změně v předpokládaném
termínu splnění veřejné zakázky: Zadavatel
předpokládá kompletní splnění veřejné
zakázky do konce října 2015.

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.

1. riziko nerealizace veřejné zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky bude
financován z Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace v rámci projektu
„Biotechnologického a biomedicínského
centra Akademie věd a Univerzity Karlovy
ve Vestci – BIOCEV“, reg. číslo
CZ.1.05/1.1.00/02.0109, přičemž plnění
veřejné zakázky je důležitou součástí
realizovaného projektu. Nerealizace veřejné
zakázky by způsobila nenaplnění části
plánované oblasti projektu.
2. riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:
Prodlení s plněním veřejné zakázky by mohlo
ohrozit předpokládaný rozsah naplnění
relevantní části projektu.
3. riziko snížení kvality plnění: Zadavatel
nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv
snížení kvality plnění.
4. riziko vynaložení dalších finančních
nákladů: Předmět plnění veřejné zakázky je
jasně a určitě definován zadávacími
podmínkami, resp. vymezením předmětu
plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění. Nabídková cena stanovená
na základě zadávacího řízení bude konečná a
musí obsahovat veškeré náklady související s
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plněním předmětu veřejné zakázky.
Vzhledem k výše uvedenému zadavatel
nepředpokládá vynaložení dalších finančních
nákladů v souvislosti s realizací předmětné
veřejné zakázky. V případě nutnosti
vynaložení dalších finančních nákladů z
důvodu na straně uchazeče, s nímž bude
smlouva uzavřena, bude zadavatel v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy
uplatňovat nárok na náhradu škody či jiné
újmy.
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky podle § 4 vyhlášky
Obchodní podmínka
Odůvodnění obchodní podmínky
Obchodní podmínky.
Veškeré obchodní podmínky byly stanoveny
obvyklým způsobem v návrhu kupní
smlouvy a s ohledem na
nejekonomičtější vynaložení veřejných
prostředků.
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Požadované technické podmínky jsou
Veškeré technické podmínky byly stanoveny
uvedeny v návrhu kupní smlouvy.
zadavatelem podle potřeb zadavatele k
provádění vědecko-výzkumné činnosti.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Ekonomická výhodnost nabídky
Základním hodnotícím kritériem je v souladu
s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ
ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria:
Celková nabídková cena
Dílčím hodnotícím kritériem je v souladu
s ustanovením § 78 odst. 4 ZVZ celková
nabídková cena s vahou 55 %.
Jiná objektivní kritéria

Dílčím hodnotícím kritériem je v souladu
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s ustanovením § 78 odst. 4 ZVZ jiná
objektivní kritéria s vahou 45 %, a to vč. doby
záruky.
Zadavatel stanovil základní hodnotící
kritérium a dílčí hodnotící kritéria tak, aby
bylo dosaženo co nejnižších nákladů
(hospodárné vynakládání finančních
prostředků zadavatele) při pořizování
předmětu plnění, tzn. dosažení finančních
úspor a současně pořízení plnění co
nejlepších technických parametrů a zajištění
poskytnutí delší záruční doby, tj.
minimalizace případných nákladů zadavatele
v budoucnu.
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