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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Veřejná zakázka:

PBTK, údržba a servis zdravotnické techniky IV

Druh VZ:

nadlimitní veřejná zakázka na služby

Druh řízení:

jednací řízení bez uveřejnění

Datum:

30. 10. 2012
____________________________________________

I.

Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 o podrobnostech rozsahu
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které 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.
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.
Veřejný zadavatel může vymezit alternativy
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
Zadavatel
může
uvést
další
informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

Beze změn oproti skutečnostem uvedeným podle
§ 1.

Cílem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího
dodavatele na provozování servisní činnosti,
pokud by zakázka neproběhla, nese zadavatel
riziko vyšší ceny opravy, než při uzavření
smluvního vztahu z veřejné zakázky.

Signature Not
Verified

Digitally signed
by Kateina
Plocová
Date: 2012.10.30
Fakultní
09:38:02 nemocnice
+01:00

1/3

Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

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 Zadavatelem
požadovaná
hodnota
všech
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, významných služeb nepřekračuje trojnásobek
pokud požadovaná finanční hodnota všech předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
významných služeb činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na Zadavatel nepožaduje.
předložení seznamu techniků či technických
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než 3
techniků či technických útvarů.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na Zadavatel nepožaduje.
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na Zadavatel nepožaduje.
provedení kontroly technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na Zadavatel požaduje předložení osvědčení o
předložení osvědčení o vzdělání a odborné vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo
kvalifikaci
dodavatele
nebo
vedoucích vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném obdobném postavení a osob odpovědných za
postavení a osob odpovědných za poskytování poskytování
příslušných
služeb
z důvodu
příslušných služeb (Zadavatel povinně vyplní, zajištění kvalifikovaného servisu zdravotnické
pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším techniky.
stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou
nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 3
roky.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na 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
požadavku
na Zadavatel nepožaduje.
předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky
na služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel požaduje lhůtu splatnosti faktur delší
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. než 30 dnů, aby byl schopen dostát svým
závazkům.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel nepožaduje.
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující dvojnásobek
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předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než
je 5 % ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24
měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní 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 dle § 5 odst. 2. 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.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatelem stanovená hodnota smluvní pokuty
nepřekračuje 0,2 % z předpokládané hodnoty
veřejné zakázky za každý den prodlení.
Zadavatelem stanovená hodnota smluvní pokuty
nepřekračuje 0,05 % z předpokládané hodnoty
veřejné zakázky za každý den prodlení.
Doba a místo plnění vychází z potřeb zadavatele
na PBTK, údržbu a servis zdravotnické techniky.
Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou,
s tříměsíční
výpovědní
lhůtou
z důvodu
výhodnosti dlouhodobého zajištění služeb a
moznosti reagovat výpovědí smlouvy při změnách
na trhu.
Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění
nároku na náhradu škody, aby byla zajištěna
odpovídající kompenzace skutečně vzniklé škody.
Doba nástupu na opravu, lhůta pro provedení
opravy a požadavek na vyhotovení písemného
odborného posudku jsou stanoveny s ohledem na
potřebu zadavatele poskytovat zdravotnickou péči
kontinuálně, tak aby vady neohrozily provoz
zdravotnického zařízení.

Odůvodnění vymezení technických podmínek dle § 5 vyhlášky
Veškeré technické podmínky (tj. stanovení přístrojů, pro které jsou služby požadovány) vychází
z toho, že zadavatel těmito přístroji disponuje, a proto na nich potřebuje provádět PBTK, servis a
údržbu.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek
dle § 6 vyhlášky
Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu, protože veškeré technické a
obchodní podmínky veřejné zakázky stanovil jasně a určitě, čímž vyloučil možnost využití kritéria
ekonomické výhodnosti nabídky.

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Plocová, právník OPV, tel: 532 232 806, e-mail: katerina.plocova@fnbrno.cz
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