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Odůvodnění veřejné 
(podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu od
veřejné zakázky a odůvodně
 
Název veřejné zakázky:  
„Technická podpora IS VEMA
  

Odůvodnění ú

Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být spln

veřejné zakázky naplněny; 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky;
c) vzájemného vztahu předm

zakázky a potřeb zadavatele; 
d) v předpokládaném termínu spln

zakázky; 
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 
vyhlášky. 

Popis rizik souvisejících s pln
zakázky, která zadavatel zohlednil p
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s
veřejné zakázky, snížení kvality pln
vynaložení dalších finančních náklad

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodn
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.

 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavk

zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměř

k předmětu veřejné zaká

Odůvodnění přiměřenosti požadavk
významných služeb. (Zadavatel povinn
pokud požadovaná finanční hodnota všech 
významných služeb činí v souhrnu minimáln
trojnásobek předpokládané hodnoty ve
zakázky.) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více než t
techniků nebo technických útvarů

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení popisu technického vybavení a 
opatření používaných dodavatelem k zajišt
jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele 
určeného k provádění výzkumu. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
provedení kontroly technické kapacity ve
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, 
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ění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

ěny 
eb, které mají být splněním 

zakázky; 
ředmětu veřejné 

 
edpokládaném termínu splnění veřejné 

nostem uvedeným podle § 1 

Změny nebyly provedeny. 

plněním veřejné 
zadavatel zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
ejné zakázky, prodlení s plněním 

ejné zakázky, snížení kvality plnění, 
ních nákladů. 

Nerealizací plnění veřejné zakázky m
k nenaplnění potřeb zadavatele. Rizika se 
zadavatel snaží eliminovat ujednáními o 
smluvních pokutách a odpově
stanovených obchodních podmínkách

že vymezit varianty 
ůvodnění zvolené 

Zadavatel nevymezuje. 

že vymezit, do jaké míry 
ní plánovaného cíle. 

Zadavatel nevymezuje. 

že uvést další informace 
ejné zakázky. 

Zadavatel neuvádí. 

enosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro pln
zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky 

řiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
ejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

enosti požadavků na seznam 
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, 

ční hodnota všech 
souhrnu minimálně 

hodnoty veřejné 

Zadavatel nepožaduje 

 

enosti požadavku na 
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ě vyplní, pokud 

edložení seznamu více než tří 
 nebo technických útvarů.) 
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ení používaných dodavatelem k zajištění 
i vybavení dodavatele 

ní výzkumu.  

Zadavatel nepožaduje 

enosti požadavku na 
provedení kontroly technické kapacity veřejným 
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, 

Zadavatel nepožaduje 

ůvodnění VZ 

ůvodnění účelnosti 
(dále jen „vyhláška“)) 

ejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

ejné zakázky může dojít 
eb zadavatele. Rizika se 

zadavatel snaží eliminovat ujednáními o 
a odpovědnosti za škodu ve 

stanovených obchodních podmínkách. 

edpoklady pro plnění veřejné 

ředpoklady ve vztahu 
řejné zakázky 
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případně provedení kontroly opat
se zabezpečení jakosti a výzkumu. 

Odůvodnění přiměřenosti 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za poskytování 
příslušných služeb (Zadavatel povinn
pokud požaduje předložení osv
stupni vzdělání než je středoškolské s
nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než t
roky.)  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu průměrného ro
zaměstnanců dodavatele neb
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zam
dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pom
provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek ve

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dn

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpov
škodu způsobenou dodavatelem t
ve výši přesahující dvojnásobek p
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 lhů
měsíců. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 
vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty ve
zakázky za každý den prodlení. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele 
s úhradou faktur vyšší než 0,05% z
za každý den prodlení. 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 odst. 2. Veř
odůvodní vymezení obchodních podmínek 
veřejné zakázky ve vztahu ke svým
k rizikům souvisejícím s plněním ve
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rného ročního počtu 

 dodavatele nebo jiných osob 
ní zakázek podobného 

tu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.  

Zadavatel nepožaduje. 

enosti požadavku na 
ů nebo pomůcek, 
řízení, které bude mít 

ejné zakázky k dispozici.  

Zadavatel nepožaduje. 

ní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a ve
služby podle § 4 vyhlášky 

obchodní podmínky 
tu splatnosti faktur než 30 dnů. 

Zadavatel nestanovil delší lhů

ní vymezení obchodní podmínky 
ění odpovědnosti za 

sobenou dodavatelem třetím osobám 
dvojnásobek předpokládané 

Zadavatel nepožaduje 

ní vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než 

Zadavatel nepožaduje  

ní vymezení obchodní podmínky 
ní lhůtu delší než 24 

Zadavatel s ohledem na povahu pln
smlouvy – zajišťování technické podpory provozu 
a rozvoje informačního systému 
(záruční) podmínky specifikací konkrétních 
služeb, definicí jejích úrovní a garantovanými 
dobami jejich řešení, a to po celou dobu ú
smlouvy (smlouva na dobu neur

ní vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 

edpokládané hodnoty veřejné 
 

Zadavatel nestanovil vyšší hodnotu, než stanoví 
vyhláška. 

ní vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele 

úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky 

Zadavatel nestanovil vyšší hodnotu, než stanoví 
vyhláška. 

ní vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel 

vodní vymezení obchodních podmínek 
ejné zakázky ve vztahu ke svým potřebám a 

ním veřejné zakázky. 

Další obchodní podmínky jsou vymezeny 
sjednaným obsahem smlouvy v rozsahu 
zabezpečujícím splnění p
zakázky v termínech, množství, kvalit
ohledem na obchodní zvyklosti zadavatele.

ůvodnění VZ 

na dodávky a veřejné zakázky na 

lhůtu 

ohledem na povahu plnění předmětu 
ování technické podpory provozu 

ního systému - stanovil servisní 
ní) podmínky specifikací konkrétních 

úrovní a garantovanými 
ešení, a to po celou dobu účinnosti 

smlouvy (smlouva na dobu neurčitou) 

Zadavatel nestanovil vyšší hodnotu, než stanoví 

l vyšší hodnotu, než stanoví 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek ve

Technická podmínka

Zadavatel nevymezuje zadávací dokumentací
technické podmínky. 

 
 

Odůvodnění stanovení základních a díl

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
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ní vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

nevymezuje zadávací dokumentací Zadavatel nevymezuje zadávací dokumentací
technické podmínky. 

ní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium Odůvodně

bez DPH. Veřejná zakázka je realizována v jednacím 
bez uveřejnění, tzn. písemnou výzvou jedinému 
zájemci, kdy v rámci jednání došlo k
dohodě o smluvní ceně. 

ůvodnění VZ 

zakázky podle § 5 vyhlášky 

ní technické podmínky 

nevymezuje zadávací dokumentací 

hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

vodnění 

realizována v jednacím řízení 
ní, tzn. písemnou výzvou jedinému 

rámci jednání došlo k vzájemné 
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