ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále také „Zákon“) a prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o
podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
(dále také „Vyhláška“)
1. Údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky

„Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství“

Evidenční číslo veřejné zakázky

478249

Druh veřejné zakázky

nadlimitní veřejná zakázka na služby rozdělená na části

2. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele

Český svaz včelařů, o.s.

Sídlo zadavatele

Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1

IČ zadavatele

00443239

Kontaktní osoba veřejné
zakázky

JUDr. Jaroslav Zvolský
Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o.
jzvolsky@akzv.cz
+420 602 350 770

3. Odůvodnění účelnosti 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
podle § 1 Vyhlášky:

uvedeným

Údaje uvedené ve smyslu § 1 Vyhlášky pro účely
předběžného oznámení veřejné zakázky se mění
následovně (formální úprava textace):
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné
zakázky naplněny: Splněním veřejné zakázky
„Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství“ se naplní
potřeby Českého svazu včelařů o.s., který vydáváním
měsíčníku Včelařství zajišťuje podmínky pro
všestranný rozvoj včelařství.
Údaje uvedené ve smyslu § 1 Vyhlášky pro účely
předběžného oznámení veřejné zakázky se mění
následovně (formální úprava textace):
b) Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem
plnění veřejné zakázky „Výroba a distribuce
měsíčníku Včelařství“ jsou služby – grafická úprava a
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předtisková příprava, tisk a distribuce měsíčníku
Včelařství.
Veřejná zakázka je rozdělena na části:
Část 1. Grafická úprava a předtisková příprava
měsíčníku Včelařství
Část 2. Tisk měsíčníku Včelařství
Část 3. Distribuce měsíčníku Včelařství
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele: Zadavatel se podle
svých stanov § 3 písm. i) zavazuje vydávat nebo
zajišťovat a spolupracovat při vydávání odborných
časopisů, publikací, literatury, filmů a při vedení
knihoven a kronik. Vydávání měsíčníku Včelařství je
v souladu se stanovami a naplňuje se závazek
zadavatele.
Údaje uvedené ve smyslu § 1 Vyhlášky pro účely
předběžného oznámení veřejné zakázky se mění aktualizace termínu uzavření smlouvy a ukončení
veřejné zakázky a formální úpravy textace:
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě
uzavření příslušného druhu smlouvy na jednotlivé části
veřejné zakázky. Předpokládaný termín uzavření smluv
je nejpozději 07/2015, předpokládaný termín zahájení
plnění nejpozději 08/2015 a předpokládaný termín
splnění veřejné zakázky je nejpozději 07/2019.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je
v souladu s potřebami Zadavatele vydávat měsíčník
Včelařství 12x ročně po dobu 4 let, jeho schopností
tento závazek naplňovat a v souladu s příslušnými
předpisy České republiky. Předpokládané termíny byly
změněny oproti údajům uvedeným dle § 1 Vyhlášky
pro účely předběžného oznámení veřejné zakázky
s ohledem na aktualizaci potřeb zadavatele a přípravy
zadávacího řízení.
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, snížení kvality plnění,
vynaložení dalších finančních
nákladů.

Nerealizace veřejné zakázky by znamenala nenaplnění
potřeb zadavatele a podmínek dotačního titulu a s tím
spojené nezískání dotačních finančních prostředků.
Nerealizace veřejné zakázky by také významným
způsobem zpozdila splnění závazných ukazatelů
dotačního projektu. Obdobná rizika se týkají prodlení s
plněním veřejné zakázky.
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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.

Z hlediska naplnění potřeb zadavatele a vzhledem k
realizaci projektu s podporou Ministerstva zemědělství
ČR není jiná varianta možná.

Veřejná zakázka je nezbytná pro naplnění plánovaného
cíle, kterým je rozšiřování odborných znalostí a
informací o včelařství a o svazovém životě nejen pro
členskou základnu zadavatele, ale i pro širokou
laickou i odbornou veřejnost v rámci poskytování
vzdělávání zaměřeného na moderní formy uchování a
prezentace tradic včelařství.
Zadavatel může uvést další Neuvedeno
informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 Vyhlášky – část 1. Grafická úprava a
předtisková příprava měsíčníku Včelařství
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení
seznamu významných služeb
(Zadavatel povinně vyplní,
pokud požaduje předložení
seznamu významných služeb, ze
kterého bude vyplývat, že
finanční hodnota uvedených
významných služeb je v souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky).
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku
na
předložení
seznamu
techniků
či
technických útvarů. (Veřejný
zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu
více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
Odůvodnění popisu technického
vybavení
a
opatření
používaných dodavatelem k
zajištění jakosti a popis zařízení
nebo
vybavení
dodavatele
určeného k provádění výzkumu
Provedení kontroly technické
kapacity veřejným zadavatelem
nebo jinou osobou jeho jménem,

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných
služeb, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota
uvedených významných služeb je v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty této části veřejné
zakázky.

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu techniků či
technických útvarů.

Zadavatel nepožaduje popis technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a
popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k
provádění výzkumu
Zadavatel nepožaduje provedení kontroly technické
kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho
jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících
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případně provedení kontroly se zabezpečení jakosti a výzkumu
opatření
týkajících
se
zabezpečení jakosti a výzkumu
Odůvodnění přiměřenosti
Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o vzdělání
požadavku
na
předložení
osvědčení o vyšším stupni
vzdělání než je středoškolské
s maturitou a osvědčení o
odborné kvalifikaci delší než tři
roky dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení a
osob
odpovědných
za
poskytování příslušných služeb
Odůvodnění požadavku na
předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců
dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění
zakázek podobného charakteru a
počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v
podobném postavení.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení
přehledu
nástrojů
nebo
pomůcek,
provozních
a
technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a
počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
podobném postavení.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky podle § 4 Část 1.
Grafická úprava a předtisková příprava měsíčníku Včelařství
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel stanoví delší
lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů od data vystavení faktury
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel požaduje
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující
dvojnásobek
předpokládané
hodnoty veřejné zakázky,
Odůvodnění
vymezení

Zadavatel nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší než 30
dnů od data vystavení faktury

Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu,
která by přesahovala dvojnásobek předpokládané hodnoty
této části veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší, než je 5%
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obchodních podmínek, pokud cen této části veřejné zakázky
veřejný zadavatel požaduje
bankovní záruku vyšší, než je 5
% ceny veřejné zakázky,
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel požaduje
záruční lhůtu delší než 24
měsíců,
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný
zadavatel
stanoví
smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení,
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný
zadavatel
stanoví
smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur
vyšší než 0.05% z dlužné částky
za každý den

Zadavatel nepožaduje záruční dobu delší než 24 měsíců

Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty této
části veřejné zakázky za každý den prodlení

Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 odst. 1
Vyhlášky - část. 1. Grafická úprava a předtisková příprava měsíčníku Včelařství
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v Zadávací dokumentaci této části veřejné
zakázky.
Technické podmínky vymezené nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek
služeb uvedených v zadávací dokumentaci nejsou stanoveny.
Zadavatel stanovil technické podmínky odpovídající potřebě zadavatele vyrobit a
distribuovat měsíčník Včelařství po dobu 48 měsíců o formátu A4 s 40 celobarevnými
stranami a černobílou přílohou o rozsahu 16 nebo 64 stran. Stanovené technické podmínky je
schopna splnit velká většina dodavatelů na trhu v oboru grafických služeb.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 Vyhlášky
Odůvodnění

Hodnotící kritérium
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Základní hodnotící kritérium.

Jako základní a jediné hodnotící kritérium bylo
zadavatelem zvoleno ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b)
zákona kritérium nejnižší nabídková cena, neboť nejlépe
odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu této
části veřejné zakázky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 Vyhlášky Část 1.
Grafická úprava a předtisková příprava měsíčníku Včelařství
Hodnota

1,152.000,- CZK bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota části 1. veřejné zakázky
1,152.000,- CZK bez DPH byla stanovena na základě
údajů a informací získaných o zakázkách stejného či
podobného předmětu plnění a informací získaných
průzkumem trhu s požadovaným plněním. Předpokládaná
hodnota části 1. veřejné zakázky se liší od předpokládané
hodnoty ve výši 1,056.000,- CZK uvedené v oznámení
předběžných informací z důvodu změny předpokládaného
počtu stran jednotlivých čísel měsíčníku.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 Vyhlášky – část 2. Tisk měsíčníku
Včelařství
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení
seznamu významných služeb
(Zadavatel povinně vyplní,
pokud požaduje předložení
seznamu významných služeb, ze
kterého bude vyplývat, že
finanční hodnota uvedených
významných služeb je v souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky).
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku
na
předložení
seznamu
techniků
či
technických útvarů. (Veřejný
zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu
více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
Odůvodnění popisu technického
vybavení
a
opatření
používaných dodavatelem k

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných
služeb, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota
uvedených významných služeb je v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty této části veřejné
zakázky.

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu techniků či
technických útvarů.

Zadavatel nepožaduje popis technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a
popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k
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zajištění jakosti a popis zařízení
nebo
vybavení
dodavatele
určeného k provádění výzkumu
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
předložení
osvědčení
o vyšším stupni
vzdělání než je středoškolské
s maturitou a osvědčení o
odborné kvalifikaci delší než tři
roky dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení a
osob
odpovědných
za
poskytování příslušných služeb

provádění výzkumu

Odůvodnění požadavku na
předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců
dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění
zakázek podobného charakteru a
počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v
podobném postavení.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení
přehledu
nástrojů
nebo
pomůcek,
provozních
a
technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a
počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
podobném postavení.

Zadavatel nepožaduje provedení kontroly technické
kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho
jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu
Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o vzdělání

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění této části veřejné zakázky k
dispozici.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky podle § 4 Část 2. Tisk
měsíčníku Včelařství
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel stanoví delší
lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů od data vystavení faktury
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel požaduje

Zadavatel nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší než 30
dnů od data vystavení faktury

Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu,
která by přesahovala dvojnásobek předpokládané hodnoty
této části veřejné zakázky.
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pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující
dvojnásobek
předpokládané
hodnoty veřejné zakázky,
Odůvodnění
vymezení Zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší, než je 5%
obchodních podmínek, pokud cen této části veřejné zakázky
veřejný zadavatel požaduje
bankovní záruku vyšší, než je 5
% ceny veřejné zakázky,
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel požaduje
záruční lhůtu delší než 24
měsíců,
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný
zadavatel
stanoví
smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení,
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný
zadavatel
stanoví
smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur
vyšší než 0.05% z dlužné částky
za každý den

Zadavatel nepožaduje záruční dobu delší než 24 měsíců

Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty této
části veřejné zakázky za každý den prodlení

Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 odst. 1
Vyhlášky - Část 2. Tisk měsíčníku Včelařství
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v Zadávací dokumentaci této části veřejné
zakázky.
Technické podmínky vymezené nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek
služeb uvedených v zadávací dokumentaci nejsou stanoveny.
Zadavatel stanovil technické podmínky odpovídající potřebě zadavatele vyrobit a
distribuovat měsíčník Včelařství po dobu 48 měsíců o formátu A4 s 40 celobarevnými
stranami a černobílou přílohou o rozsahu 16 nebo 64 stran. Stanovené technické podmínky je
schopna splnit velká většina dodavatelů na trhu v oboru tiskařských služeb.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 Vyhlášky Část 2. Tisk měsíčníku Včelařství
Hodnotící kritérium
Základní hodnotící kritérium.

Odůvodnění
Jako základní a jediné hodnotící kritérium bylo
zadavatelem zvoleno ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b)
zákona kritérium nejnižší nabídková cena, neboť nejlépe
odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu této
části veřejné zakázky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 Vyhlášky Část 2. Tisk
měsíčníku Včelařství
Hodnota

13,392.000,-CZK bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota části 2. veřejné zakázky
13,392.000,-CZK bez DPH byla stanovena na základě
údajů a informací získaných o zakázkách stejného či
podobného předmětu plnění a informací získaných
průzkumem trhu s požadovaným plněním. Předpokládaná
hodnota části 2. veřejné zakázky se liší od předpokládané
hodnoty ve výši 11,880.000,- CZK uvedené v oznámení
předběžných informací z důvodu potřeby změny
předpokládaného rozsahu stran jednotlivých čísel
měsíčníku od uveřejnění Oznámení předběžných
informací. Vzhledem k tomu, že zadavatel stanovil
v zadávací dokumentaci, že cenu za tuto část 2. bude
hradit dodavateli v EUR, stanovil předpokládanou
hodnotu části 2. i v EUR ve výši 486.451,144 EUR bez
DPH. Při stanovení předpokládané hodnoty části 2.
veřejné zakázky v EUR zadavatel použil pro přepočet
CZK na EUR směnného kurzu EUR/CZK vyhlášeného
ČNB v den odeslání „Oznámení o zakázce“ do IS VZ dne
31.3.2015, a to v hodnotě 27,530 CZK za jedno EUR.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 Vyhlášky – část 3. Distribuce měsíčníku
Včelařství
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení
seznamu významných služeb
(Zadavatel povinně vyplní,
pokud požaduje předložení
seznamu významných služeb, ze
kterého bude vyplývat, že
finanční hodnota uvedených
významných služeb je v souhrnu
minimálně
trojnásobek

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných
služeb, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota
uvedených významných služeb je v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty této části veřejné
zakázky.
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předpokládané hodnoty veřejné
zakázky).
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku
na
předložení
seznamu
techniků
či
technických útvarů. (Veřejný
zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu
více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
Odůvodnění popisu technického
vybavení
a
opatření
používaných dodavatelem k
zajištění jakosti a popis zařízení
nebo
vybavení
dodavatele
určeného k provádění výzkumu
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
předložení
osvědčení
o vyšším stupni
vzdělání než je středoškolské
s maturitou a osvědčení o
odborné kvalifikaci delší než tři
roky dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení a
osob
odpovědných
za
poskytování příslušných služeb
Odůvodnění požadavku na
předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců
dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění
zakázek podobného charakteru a
počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v
podobném postavení.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení
přehledu
nástrojů
nebo
pomůcek,
provozních
a
technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu techniků či
technických útvarů.

Zadavatel nepožaduje popis technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a
popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k
provádění výzkumu
Zadavatel nepožaduje provedení kontroly technické
kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho
jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu
Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o vzdělání

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a
počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
podobném postavení.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění této části veřejné zakázky k
dispozici.
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zakázky k dispozici.
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky podle § 4 Část 3.
Distribuce měsíčníku Včelařství
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel stanoví delší
lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů od data vystavení faktury
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel požaduje
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující
dvojnásobek
předpokládané
hodnoty veřejné zakázky,
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel požaduje
bankovní záruku vyšší, než je 5
% ceny veřejné zakázky,

Zadavatel nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší než 30
dnů od data vystavení faktury

Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný zadavatel požaduje
záruční lhůtu delší než 24
měsíců,
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný
zadavatel
stanoví
smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení,
Odůvodnění
vymezení
obchodních podmínek, pokud
veřejný
zadavatel
stanoví
smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur
vyšší než 0.05% z dlužné částky
za každý den

Zadavatel nepožaduje záruční dobu delší než 24 měsíců

Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu,
která by přesahovala dvojnásobek předpokládané hodnoty
této části veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší, než je 5%
cen veřejné zakázky

Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty této
části veřejné zakázky za každý den prodlení

Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 odst. 1
Vyhlášky - Část 3. Distribuce měsíčníku Včelařství
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v Zadávací dokumentaci této části veřejné
zakázky.
Technické podmínky vymezené nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek
služeb uvedených v zadávací dokumentaci nejsou stanoveny.
Zadavatel stanovil technické podmínky odpovídající potřebě zadavatele vyrobit a
distribuovat měsíčník Včelařství po dobu 48 měsíců o formátu A4 s 40 celobarevnými
stranami a černobílou přílohou o rozsahu 16 nebo 64 stran. Stanovené technické podmínky je
schopna splnit velká většina dodavatelů na trhu z oboru distribučních služeb.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 Vyhlášky Část 3. Distribuce měsíčníku Včelařství
Hodnotící kritérium
Základní hodnotící kritérium.

Odůvodnění
Jako základní a jediné hodnotící kritérium bylo
zadavatelem zvoleno ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b)
zákona kritérium nejnižší nabídková cena, neboť nejlépe
odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu této
části veřejné zakázky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 Vyhlášky Část 3.
Distribuce měsíčníku Včelařství
Hodnota

12,604.800,-CZK bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota části 3. Veřejné zakázky činí
12,604.800,- CZK bez DPH byla stanovena na základě
údajů a informací získaných o zakázkách stejného či
podobného předmětu plnění a informací získaných
průzkumem trhu s požadovaným plněním. Předpokládaná
hodnota části 3. veřejné zakázky se liší od předpokládané
hodnoty ve výši 13,728.000,- CZK uvedené v oznámení
předběžných informací z důvodu změny, vzhledem
k potřebám zadavatele, předpokládaného množství počtu
výtisků k distribuci jednotlivých čísel měsíčníku.

Odůvodnění předpokládané hodnoty celé veřejné zakázky podle § 7 Vyhlášky
Hodnota
27,148.000,- CZK bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky Výroba a
distribuce měsíčnímu Včelařství činí 27,148.000,- CZK
bez DPH a byla stanovena na základě údajů a informací
získaných o zakázkách stejného či podobného předmětu
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plnění a informací získaných průzkumem trhu
s požadovaným plněním. Vzhledem ke změněným
potřebám zadavatele, změně početního stavu členské
základny zadavatele a změně rozsahu počtu stran
jednotlivých čísel měsíčníku je předpokládaná hodnota
veřejné zakázky stanovena nově na 27,148.000,- Kč
oproti předpokládané hodnotě uveřejněné v Oznámení
předběžných informací, to ve výši 26,664.000,- CZK bez
DPH

V Praze dne 1. 4. 2015

JUDr. Karel Brückler
předseda ČSV o. s

Milan
Petrů
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