Odůvodnění veřejné zakázky

podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky: ,,Software aplikace pro evidenci grantů a projektů“
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 90/2013
Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:

veřejný zadavatel, jiná právnická osoba zřízená za účelem uspokojování
potřeb veřejného zájmu - § 2 odst. 2 písm. d) zákona
veřejná vysoká škola, kód 601
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, kód obce ZÚJ 551007
621 57 124
CZ 621 57 124
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor
Ve věcech této veřejné zakázky, obchodních a smluvních:
Mgr. Daniela Němcová, kvestorkaVFU Brno

Odůvodnění veřejné zakázky zpracované dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (dále jen „VZ“) podle § 1 vyhlášky
Popis potřeb, které
mají být splněním
VZ naplněny:
Popis
předmětu
veřejné zakázky:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno aktuálně nedisponuje dostatečnou
plnohodnotnou podporou evidence grantů a projektů. Navrhovaná varianta řešení
odstraňuje toto slabé místo a umožňuje tak rozšíření basic verze evidence grantů a
projektů v jednotném a přehledném prostředí na full verzi.
Základní požadavky na systém evidence grantů a projektů:
1.

Evidence poskytovatelů podpory
Systém bude umožňovat evidenci poskytovatelů podpory, včetně jednotlivých
vypsaných programů.

2.

Evidence projektů a grantů
Systém umožní evidenci projektů/grantů a to minimálně s následujícími částmi
• Informace o projektu/grantu – doba řešení, název, přidělené číslo, poskytovatel,
program, obor, další účastníci projektu, …
• Řešitelský tým – systém bude napojen na centrální evidenci osob a umožní
přidat do řešitelského týmu osoby z centrální evidence. Zároveň bude také
umožňovat evidenci osob, které nejsou v centrální evidenci uvedeny.
• Plánovaný rozpočet – systém umožní evidenci rozpočtu ve struktuře, která bude
záviset na zvoleném poskytovateli.
• Dokumenty související s projektem/grantem – systém umožní ukládání souborů
k projektu/grantu. Tyto soubory budou napojeny na provozovaný systém CUL
(centrální dokumentové úložiště).

3.

Vazba na ekonomický systém
Systém umožní napojení na provozovaný ekonomický systém (iFIS) a bude
obsahovat funkcionalitu na zobrazení čerpání financí na konkrétní projekt.

4.

Výstupy ze systému
Systém bude obsahovat nástroj pro tisk hlaviček projektů a nástroj pro přehledy o
projektech/grantech zadaných v systému.

5.

Vazba na systém OBD (osobní bibliografická databáze)
Systém musí být integrován do stávajícího systému OBD a rozšířit stávající basic
granty a projekty na full verzi. Dále systém musí umožnit přímý přístup
k výsledkům, které vznikly při řešení projektu/grantu a jsou v systému OBD pod
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touto vazbou evidovány. Systém musí umožnit propagaci zadaných projektu/grantů
do OBD tak, aby uživatelé OBD mohli s daty plnohodnotně pracovat. Vyhledávat
projekt podle řešitele, vybrat projekt podle fakulty,
OBD je tvořeno v otevřené vývojové platformě VERSO a bylo vyvinuto pro prostředí
VFU Brno, dle jeho potřeb s individuálním přispěním autora, tudíž se jedná o dílo
jedinečné, které je duševním výtvorem autora (zaměstnance společnosti DERS s. r. o.) ve
smyslu §2 odst. 2 a §58 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.
Společnost DERS s.r.o. je jediným oprávněným vykonavatelem autorských majetkových
práv k softwaru distribuovanému pod obchodním označením OBD, jehož součástí je
basic verze Granty a Projekty (GaP), a jako taková je jediným oprávněným subjektem,
který může s tímto produktem libovolně nakládat, upravovat, měnit, rozšiřovat, jinak
užívat a modifikovat v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.
Z výše uvedeného vyplývá, že společnost DERS s. r. o. je jediným dodavatelem, který
může modifikovat autorské dílo OBD o rozšíření Grantů a Projektů (GaP) v plné verzi
pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, sídlem Palackého tř. 1/3, 612 42
Brno, IČ: 62157124, jelikož rozšíření GaP na plnou verzi by bylo zásahem do autorských
majetkových práv společnosti DERS s. r. o.
Popis vzájemného
vztahu předmětu VZ
a potřeb zadavatele:

Přepokládaný termín
splnění VZ:

Pořízení tohoto software je jeden z výstupů řešení centralizovaného rozvojového
projektu MŠMT pro rok 2013 majícího za cíl mimo jiné sdílení zkušeností z provozu
stávajících aplikací a technologií. Pořízením modulu Granty a projekty dojde tak
k doplnění aplikací na srovnatelnou úroveň s okolními VVŠ, které jej již několik let
využívají.
Navrhované řešení má zejména vytvořit jedno místo pro evidenci grantů a projektů a
zajistit tak v maximální míře podporu jednotlivým řešitelům s přímou vazbou na okolní,
již používané, informační systémy.
Nejpozději do 30.12.2013

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,
Nedošlo k žádným změnám.
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle §1.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit v souladu s
zakázky, která zadavatel zohlednil při
ustanovením § 84 ZVZ.
stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o
Každá změna předmětu plnění, či jiných zadávacích, nebo
rizika nerealizace veřejné zakázky, prodleni
obchodních podmínek musí být řešena v souladu se ZVZ,
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality
případně upravena dodatkem ke smlouvě.
plnění, vynaložení dalších finančních nakladu.
veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
Nebyly zvoleny žádné jiné alternativy.
alternativy veřejné zakázky.
veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného
cíle.

Pořízení předmětu plnění této VZ je prostředkem k
naplnění samotného cíle VZ.
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Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

--

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle §
3 odst. 1 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných dodavek. (Veřejný zadavatel
povinně vyplní, pokud požadována finanční
zadavatel nepožaduje
hodnota všech významných dodávek činí v
souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavků
na
předložení seznamu techniků nebo technických
zadavatel nepožaduje
útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než
tří techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavků
na
předložení popisu technického vybaveni a
zadavatel nepožaduje
opatření používaných dodavatelem k zajištěni
jakosti a popis zařízení nebo vybaveni
dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavků
na
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným
zadavatel nepožaduje
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedeni kontroly opatření tykajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
zadavatel nepožaduje
předložení vzorku, popisu nebo fotografii
zboží určeného k dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků
na
předložení
dokladu
prokazujícího
shodu
zadavatel nepožaduje
požadovaného výrobku vydaného příslušným
orgánem.
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na služby
podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
Je požadována splatnost 14 dnů.
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetím
Není požadováno.
osobám ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než Není požadováno.
je 5 % ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
Je požadovaná záruční lhůta minimálně 12 měsíců od
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24
data převzetí díla.
měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za prodlení
stanovící smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty
dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané
veřejné zakázky za každý den prodlení.
hodnoty veřejné zakázky za každý den
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prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05%
z dlužné částky za každý den prodleni.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící dle § 5 odst. 2. Veřejný 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.

Není stanoveno.
Zadavatel vymezil obchodní podmínky stanovením
minimálních požadavků na vytvoření a implementaci díla
zájemcem. Přesné znění, vymezení, podrobná a konečná
podoba obchodních a platebních podmínek bude
předmětem jednání mezi zadavatelem a uchazečem
v rámci tohoto zadávacího řízení.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Technické podmínky – specifikace,
minimální
technické
požadavky
(příloha č. 2 ZD)

Odůvodnění technické podmínky
Zadavatel vymezil v technických podmínkách své minimální
požadavky na předmět plnění, tzn. je v nich popsáno, co software
aplikace pro evidenci grantů a projektů musí zadavateli umožňovat
pro naplnění účelu této VZ

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

Odůvodnění

S ohledem na způsob zadání této veřejné zakázky zadavatel nestanovuje hodnotící kritéria.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

371 901 CZK bez DPH

Odůvodnění
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky
s ohledem na cenovou situaci na trhu se stejným a obdobným
zbožím a rovněž s ohledem na svoje rozpočtové možnosti.
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