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

Název zakázky:
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nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
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Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
vyhláška)
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
Beze změn oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky,
oproti
skutečnostem
uvedeným
v předběžném oznámení.
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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.

V případě nerealizace veřejné zakázky lze při nákupu
léčivých přípravků bez písemné smlouvy očekávat vyšší
obchodní marži dodavatele a větší rozdíl mezi nákupní
cenou a úhradou z veřejného zdravotního pojištění, jež je
k tíži zadavatele, to vše bez písemného stvrzení závazku
dodavatele dodávat předmětné léčivé přípravky po dobu
a za podmínek sjednaných jinak rámcovou smlouvou.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje doložení seznamu
min.
3
významných
dodávek1
realizovaných v posledních 3 letech.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam Minimální finanční objem bez DPH každé
významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, z nich musí činit alespoň 10 000 000,pokud požadovaná finanční hodnota všech významných Kč.
Finanční
hodnota
všech
dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek požadovaných významných zakázek
trojnásobek
nepřekračuje
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
předpokládané hodnoty zakázky, která
byla stanovena ve výši 31 000 000,- Kč
bez DPH za rok.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel
Zadavatel nepožaduje.
povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více
než 3 techniků či technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu
technického
vybavení
a
opatření
používaných
Zadavatel nepožaduje.
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení
kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo
Zadavatel nepožaduje.
jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
Zadavatel nepožaduje.
vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku Zadavatel nepožaduje.
vydaného příslušným orgánem.

1

Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka jakýchkoliv léčivých přípravků (jednorázové plnění nebo součet
opakovaných plnění témuž odběrateli za období jednoho roku).
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky podle § 4 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje realizovat úhradu kupní ceny
jednorázově na základě faktury k jednotlivým dílčím
objednávkám nebo ve formě tzv. sběrných faktur
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
v intervalu denní či týdenní, popř. v jiném dohodnutém
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
intervalu se splatností 60 dnů ode dne vystavení
dnů od data vystavení faktury.
faktury. Zadavatel stanovil splatnost faktur výše
uvedeným způsobem, aby byl schopen dostát svým
závazkům řádně a včas.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící
požadavek
na
pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
Zadavatel nepožaduje.
dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší Zadavatel nepožaduje.
než je 5 % ceny veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje záruku za jakost dodaného zboží
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky po celou dobu jeho použitelnosti, která musí činit
stanovící požadavek záruční lhůty delší než minimálně 30% z celkové expirační doby zboží od
dodání zboží zadavateli. Zadavatel nepředpokládá
24 měsíců.
trvání zbývající expirační doby překračující 24 měsíců.
Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky řádně a včas zadavatel požaduje smluvní pokutu ve
stanovící smluvní pokutu za prodlení výši 0,2% z finančního objemu jednotlivé objednávky,
dodavatele
vyšší
než
0,2
%
z jíž se prodlení týká, včetně DPH za každý započatý den
předpokládané hodnoty veřejné zakázky za prodlení. Zadavatel nepředpokládá překročení výše
každý den prodlení.
smluvní pokuty 0,2 % z předpokládané hodnoty
zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
Zadavatel nepožaduje, prodlení zadavatele s úhradou
stanovící smluvní pokutu za prodlení
faktur je kryto úroky z prodlení ve výši stanovené
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05
platnými právními předpisy.
% z dlužné částky za každý den prodlení.
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Doba plnění byla stanovena s ohledem na potřebu zadavatele zajistit
bezproblémový chod jednotlivých klinik a oddělení, které předmětné
léčivé přípravky využívají v rámci poskytování zdravotní péče, a dále
na provozní dobu Nemocniční lékárny, prostřednictvím níž je zboží
objednáváno, přebíráno a dále a distribuováno, z čehož vyplývá
nutnost průběžného doplňování skladových zásob v závislosti na
množství spotřebovaného zboží.
Místo plnění je dáno polohou pracovišť Nemocniční lékárny a klinik,
pro něž je předmětné zboží objednáváno a dále spotřebováváno.
Nabytí vlastnického práva ke zboží zadavatelem a přechod
nebezpečí škody na zboží na zadavatele okamžikem převzetí zboží,
jež je stvrzeno podpisem přebírající osoby na balícím, příp. dodacím
listě, vychází z nutnosti zavedení zboží do evidence zadavatele
a možnosti jeho neomezeného využívání, resp. spotřebování ještě
před splatností faktur.
Závazek informovat zadavatele o výpadcích ve výrobě či distribuci
Odůvodnění vymezení dalších zboží, oprávnění zadavatele po dobu přerušení dodávek nakupovat
obchodních podmínek dle § 5 zboží od jiného dodavatele za ceny obvyklé a tomu odpovídající
povinnost prodávajícího uhradit rozdíl mezi cenami sjednanými
odst. 2 vyhlášky.
smlouvou a cenami náhradního plnění jiným dodavatelem, jakož
i povinnost prodávajícího odebrat zpět na vlastní náklady a uhradit
kupní cenu, příp. dodat náhradní zboží v případě, že orgán státního
dohledu nařídí stažení zboží z oběhu, je stanoven s ohledem na
potřebu zadavatele poskytovat zdravotní péči kontinuálně, a to bez
nárůstu finanční zátěže zadavatele.
Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku na náhradu
škody, tzn., že smluvní pokuta není sjednávána jako paušalizovaná
náhrada škody, ale jako zajišťovací institut charakteru preventivního
a sankčního pro případ porušení smluvních povinností. Reparační
funkce je naplněna nelimitovaným právem na náhradu škody.
Smlouva je uzavírána na dobu dvou kalendářních let s možností
ukončení jednostrannou výpovědí, a to i bez udání důvodu, s
dvouměsíční výpovědní lhůtou, jež počne běžet doručením výpovědi
druhé smluvní straně, zejména z důvodu možnosti reagovat na
případné pohyby cen či uvedení nových léčivých přípravků na trh.

Odůvodnění vymezení technických podmínek 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.
Veškeré technické podmínky, resp. požadavky na předmět plnění, byly stanoveny pod odborným
dohledem tak, aby bylo dosaženo sledovaného cíle, tj. zajištění dodávek předmětných léčivých
přípravků v rámci poskytování zdravotní péče v zadavatelem vymezených indikacích.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek
podle § 6 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým
potřebám.
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu, neboť cena zboží je
pro zadavatele rozhodující v souladu s požadavkem hospodárnosti dle zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
ostatní technické a smluvní podmínky, jež by jinak mohly být dílčími hodnotícími kritérii, byly
zadavatelem stanoveny přesně a jednoznačně v zadávacích podmínkách.

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, tel: 532 232 806, e-mail: oskrdalova.tereza@fnbrno.cz
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