Odůvodnění veřejné zakázky (VZ)
zpracované v souladu s ustanovením § 156 zákona číslo 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž jen
"zákon") a v souladu s ustanoveními §§ 2 - 8 vyhlášky číslo 232/2012 Sb. (dále rovněž jen "vyhláška")
Identifikace veřejné zakázky:
název VZ:

Optimalizace procesu praní (prací prostředky + úsporné systémy)

druh VZ:

dodávky

nadlimitní

zveřejnění na profilu, evid. číslo:
Zadavatel veřejné zakázky:
název zadavatele:

Fakultní nemocnice Brno, příspěvková organizace

adresa zadavatele:

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ zadavatele:

65269705

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky:
Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny: (zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěř. úkolů - změny
oproti PO)
K žádným změnám oproti zveřejněnému Oznámení předběžných informací nedošlo.
Popis předmětu veřejné zakázky: (zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky - změny oproti PO)
K žádným změnám oproti zveřejněnému Oznámení předběžných informací nedošlo.
Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: (zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmětu
VZ k naplnění jeho potřeb -změny oproti PO)
K žádným změnám oproti zveřejněnému Oznámení předběžných informací nedošlo.
Přepokládaný termín splnění VZ: (zadavatel vymezí, kdy bude VZ splněna-datem nebo čas.úsekem - změny oproti PO)
K žádným změnám oproti zveřejněnému Oznámení předběžných informací nedošlo.
Popis rizik souvisejícíh s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (nerealizace VZ,
prodlení s plněním VZ, snížení kvality plnění VZ, vynaložení dalších fin.nákladů)
Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil zejména riziko plynoucí z potencionální snahy soutěžitelů
snížit kvalitativní úroveň nabízeného plnění s cílem dosažení minimální nabídkové ceny za cenu potencionálního
nedodržení kvalitativních parametrů nabízeného EÚS. Toto riziko zadavatel eliminoval povinným testováním
nabízeného EÚS.
Zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky
Zadavatel požadavky na naplnění potřeb vymezil jednoznačně zadávací dokumentací a současně zvolil otevřené
řízení jako nejtransparentnější formu zadávacího řízení.
Zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle
Zadavatel nevymezuje.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost VZ
Zadavatel neuvádí.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 vyhlášky:
Zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kval.předpoklady ve vztahu k předmětu VZ a k rizikům souvisejícím s
plněním VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na:
seznam významných zakázek
(povinně vyplní, pokud
požad.hodnota všech význ.zakázek
činí v souhrnu 2-násobek
předpokládané hodnoty)

Zadavatel nepožaduje.

předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů (povinně
vyplní, pokud požaduje více jak 3
techniky nebo technické útvary)

Zadavatel nepožaduje.

předložení osvědčení o vzdělání a
odbor.kvalifikaci dodavatele
(povinně vyplní, pokud požaduje
vzdělání vyšší než SŠ nebo
odbor.kvalifikaci delší než 3 roky)

Zadavatel nepožaduje.

předložení přehledu počtu
zaměstnanců

Zadavatel nepožaduje.

předložení vzorků, popisů nebo
fotografií zboží určeného k dodání

Zadavatel nepožaduje.

předložení dokladu prokazujícího
shodu

Zadavatel nepožaduje

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ na dodávky a služby podle § 4 vyhlášky:
Zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek ve vztahu ke svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním VZ
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící:

delší lhůtu splatnosti
faktur naž 30 dnů

Zadavatel stanovil splatnost faktur jednotně na 90 dn ů . Základním důvodem je
skutečnost, že zadavatel v rámci stabilizace svého cash flow musí optimalizovat příslušné
finanční toky související s úhradou jednotlivých faktur tak, aby současně byl schopen
zajistit veškeré své další závazky.

požadavek na pojištění
odpovědnosti za škodu
(pokud přesahuje
dvojnásobek
předpokládané hodnoty)

Zadavatel nepožaduje.

požadavek bankovní
záruky (pokud má být
vyšší než 5% ceny VZ)

Zadavatel nepožaduje.

smluvní pokutu za prodlení
dodavatele za každý den
prodlení (pokud má být
vyšší než 0,2%
předp.hodnoty VZ)

Zadavatel nepožaduje.

smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou
faktur (pokud má být
vyšší než 0,05% z dlužné
částky za den prodlení)

Zadavatel nepožaduje.

záruční lhůtu

Potřebám zadavatele odpovídá záruční lhůta v délce 24 měsíců, a to s ohledem na
praktické zkušenosti zadavatele. Jde o standardní požadavek, který je v obchodních
vztazích u obdobných dodávek zcela obvyklý.

další obchodní podmínky
pro stavební práce
stanovené nad rámec § 5
odst. 2 vyhlášky

Zadavatel nepožaduje, neboť se nejedná o stavební práce.

Odůvodnění vymezení technických podmínek VZ podle § 5 vyhlášky:
Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v projektové dokumentaci, která je zpracována s ohledem na provozní potřeby
zadavatele a s ohledem na dodržení norem a předpisů.
Odůvodnění stanovení hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky:
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil dílčí hodnotící kritéria, která se
vztahují k předmětu VZ a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Všechna dílčí hodnotící kritéria jsou číselně vyjádřitelná a jejich
hodnocení bude provedeno výpočtem.

Celkové náklady na praní 1 kg
prádla v Kč bez DPH

Zadavatel bude u tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnotit výši celkových
nákladů na praní 1 kg prádla v Kč bez DPH stanovenou v nabídce uchazeče podle
její absolutní výše v Kč.

Celková výše nabídkové ceny
bez DPH za dodávku a
instalaci EÚS

Zadavatel bude u tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnotit uchazečem
nabízenou celkovou výši nabídkové ceny bez DPH za dodávku, instalaci,
individuální a komplexní vyzkoušení a uvedení do plného provozu EÚS stanovenou
v nabídce uchazeče podle její absolutní výše v Kč.

Lhůta pro dodání, instalaci a
uvedení do provozu EÚS

Zadavatel bude hodnotit lhůtu pro dodání, instalaci, individuální a komplexní
vyzkoušení a uvedení do plného provozu EÚS stanovenou v nabídce uchazeče a to
podle délky jejího trvání v kalendářních dnech.

Odůvodnění předpokládané hodnoty VZ podle § 7 vyhlášky:
Hodnota

7 096 584.- Kč

Odůvodnění

Tato hodnota je stanovena podle § 13 odstavec (2) ZVZ na základě nákladů vynaložených
zadavatelem v minulých obdobích.

