Odůvodnění veřejné zakázky
(podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)

Název veřejné zakázky:
„Aktualizace dat GIS města Třinec“
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
vyhlášky.

Veškeré předmětné skutečnosti uvedené
veřejným
zadavatelem
v oznámení
předběžných informací zůstaly beze změn.

Předmětem zakázky je aktualizace dat GIS
města Třinec, tj. vyřešení nebo zahájení řešení
vad v aplikaci ve stanovených termínech dle
kategorizace vady v záruční době (nadstandardní
podmínky) i dalších obdobích, řešení výkonových
problémů a potřebné ladění systému, zajištění
podpory uživatelů a celkový vývoj produktu
(aktualizace).
Předmětem zakázky je rovněž následný rozvoj
GIS vyplývající z legislativních požadavků a ze
zadaných uživatelských požadavků.
Účelem zakázky je podpora GIS města Třinec
nad rámec záručního odstraňování vad a další
rozvoj systému, který je možno provádět pouze
za účasti subjektu, který projekt GIS realizoval.
Dodavatel projektu GIS města Třinec je
vlastníkem autorských práv na tento systém a
není možné uzavřít smlouvu na aktualizaci,
podporu a rozvoj s jiným dodavatelem. Smlouva
bude uzavřena na základě závazku z již
uzavřené smlouvy na realizaci GIS a bude
uzavřena na dobu 3 let.
Na základě výhradních autorských práv
společnosti DIGIS, spol. s r.o., sídlem Výstavní
292/13, 702 00Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:
19012276, ke Geografickému informačnímu
systému a aplikaci, na které tento systém
funguje, není možné zadat zakázku v otevřeném
výběrovém řízení.
Společnost DIGIS, spol. s r.o., sídlem Výstavní
292/13, 702 00Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:
19012276, je výhradním vlastníkem a výhradním
držitelem
práv
k šíření,
rozvoji
a
podpoře provozu GIS města Třince pod aplikací
AMEServer.
Předmětem je tedy cena za člověkohodinu práce

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.
Veřejný zadavatel může vymezit
naplnění potřeby a zdůvodnění
alternativy veřejné zakázky.

varianty
zvolené

na
aktualizaci
pasportů
v Geografickém
informačním systému. Nově zaměřená data pro
tyto aktualizace, budou předána odborem
informatiky postupně na základě konzultací
s realizátorem a na základě schválených
prostředků a požadavků objednatele.
Uzavřená Smlouva by měla být koncipována na
dobu určitou, a to 3 roky.
Účelem zakázky je podpora GIS města Třinec
nad rámec záručního odstraňování vad a další
rozvoj systému.
Nerealizací zakázky by nemohlo dojít k zajištění
efektivního provozu stávajícího GIS a byl by
ohrožen jeho samotný provoz.
Zadavatel nevymezuje.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Plánovaného cíle by nebylo možné dosáhnout
bez realizace předmětného výběrového řízení.

Zadavatel
může
uvést
další
informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

Zadavatel neuvádí.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných služeb.(Veřejný zadavatel povinně
vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota
všech významných služeb činí v souhrnu min.
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky).

Zadavatel nestanoví požadavky nad limitem
uvedeným v předmětné vyhlášce.

Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů).

Zadavatel nestanoví požadavky nad limitem
uvedeným v předmětné vyhlášce.

Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení
popisu
technického
vybavení
a opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti nebo vybavení dodavatele určeného
k provádění výzkumu.

Zadavatel nestanoví požadavky na uvedený
kvalifikační předpoklad.

Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
provedení kontroly technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.

Zadavatel nestanoví požadavky na uvedený
kvalifikační předpoklad.

Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
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 povinně vyplní,
požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni
vzdělání než je středoškolské s maturitou, nebo
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 3
roky.).

Zadavatel nestanoví požadavky na uvedený
kvalifikační předpoklad.

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 obdobném postavení.

Zadavatel nestanoví požadavky na uvedený
kvalifikační předpoklad.

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

Zadavatel nestanoví požadavky na uvedený
kvalifikační předpoklad.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než
je 5% ceny veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24
měsíců.

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel
odůvodní vymezení obchodních podmínek
veřejné zakázky ve vztahu ke svým potřebám a
k rizikům
souvisejícím
s plněním
veřejné
zakázky.

Zadavatel
nestanovil
obchodní podmínky.

žádné

nestandardní

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

Odůvodnění technické podmínky
Zadavatel nepožaduje po uchazeči žádné
nestandardní technické podmínky. Technické
podmínky vycházejí z požadavků na předmět a
ze samotného současného stavu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Odůvodnění

Hodnota
Předpokládaná hodnota zakázky činí 3.000.000,Kč bez DPH.

Jedná
se
poptávaných
poskytování.

o
předpokládanou
hodnotu
služeb za 36 měsíců jejich

