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Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o
podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen « vyhláška »).
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky
a)
b)
c)
d)

v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky naplněny,
v popisu předmětu veřejné zakázky,
vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky.

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
naplněny
Doplnění a rozšíření informačního systému MAGION o nové a
doplňující funkcionality je nezbytné pro nastavení
hospodárných, efektivních a účelných procesů v organizaci
zadavatele.
2. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru nových a
doplňujících funkcionalit EIS MAGION v databázovém
prostředí zadavatele se zaměřením na oblast majetku,
ekonomiky, personalistiky a mezd v návaznosti na již dříve
dodané moduly EIS MAGION.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a
potřeb zadavatele
Doplněním a zajištěním nových modulů EIS MAGION budou
zlepšeny administrativní procesy v organizaci zadavatele
v oblasti majetku, ekonomiky, personalistiky a mezd.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
srpen - září 2013
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Popis rizik souvisejících s plněním
veřejné zakázky, které zadavatel Zadavatel nepředpokládá žádná rizika ohrožující realizaci
zohlednil při stanovení zadávacích veřejné zakázky, způsobující její prodlení, snížení kvality
podmínek. Jde zejména o rizika plnění nebo vynakládání dalších finančních prostředků.
nerealizace veřejné zakázky, prodlení
s plněním veřejné zakázky, snížené
kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty
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
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na dodávky podle § 3 ods. 1 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na Zadavatel nepožaduje.
seznam
významných
dodávek.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech
významných dodávek 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 nebo
vybavení
dodavatele
určeného
k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje.
provedení kontroly výrobní kapacity
zadavatelem nebo jinou osobou jeho
jménem, případně provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti
a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje.
předložení vzorků, popisů nebo fotografií
zboží určeného k dodání
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje.
předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného
výrobku
vydaného
příslušným orgánem.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky
na služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící delší lhůtu
splatnosti faktur než 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek
na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující
dvojnásobek 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 na
záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu za
prodlení dodavatele vyšší než 0,2%
z předpokládané hodnoty 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.
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.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Technická specifikace je uvedena Technická specifikace je popsána jako dodávka souboru
jako Příloha č. 1 Písemné výzvy a nových a doplňujících funkcionalit EIS MAGION
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zadávací
dokumentace
pro v databázovém prostředí zadavatele se zaměřením na oblast
veřejnou zakázku „Doplňující majetku, ekonomiky, personalistiky a mezd v návaznosti na již
funkcionality EIS MAGION“
dříve dodané moduly EIS MAGION.

Odůvodnění vymezení technických
podmínek ve vztahu ke svým
potřebám a k rizikům souvisejícím
s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek
podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění
Z důvodu zadávání veřejné zakázky jedinému zájemci nejsou
v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 písm. i) zákona hodnotící
kritéria stanovena

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

Odůvodnění

V Ostravě dne ………..

….……………………………
Ostravská univerzita v Ostravě
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DRSc., rektor
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