ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zadavatele:

Statutární město Zlín

Sídlo zadavatele:

Náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

IČ:

00283924

Název veřejné
zakázky:

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO
KOPÍROVÁNÍ, TISK, FAXOVÁNÍ A SKENOVÁNÍ

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba: Bc. Zdeňka Bačová, pověřená
vedením Odboru informatiky Magistrátu města
Zlína MMZ (MMZ)
Tel.: +420 577 630 112
E-mail: zdenkabacova@zlin.eu

Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením 156 odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen jako
„ZVZ“ nebo „zákon“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné
zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, účinné ode dne 1.9.2012,
následující odůvodnění veřejné zakázky „RÁMCOVÁ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB PRO KOPÍROVÁNÍ, TISK, FAXOVÁNÍ A SKENOVÁNÍ“ zadávané formou
otevřeného řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Popis
potřeb,
které
mají
být
splněním
veřejné
zakázky
naplněny

Popis předmětu veřejné
zakázky

Realizací veřejné zakázky tiskových služeb má
být naplněn hlavní cíl a to je úspora
celkových finančních nákladů na provozování
tiskových služeb a to zejména snížení počtu
tiskových zařízení a počtu vytištěných stran
na straně zadavatele. Tiskové služby bude
možno jednoznačně řídit, rozúčtovávat náklady
a flexibilně reagovat na současné / budoucí
potřeby.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření
rámcové smlouvy zajišťující poskytnutí služeb
pro kopírování, tisk, faxování a skenování a
to včetně výkazů (statistik) o tisku,
kopírování a skenování nových tiskových
zařízení (tiskárny/multifunkce) na dobu 48
měsíců.
Předmět zakázky bude zahrnovat:
1.
nájem nových zařízení a to včetně
instalace, implementace do systému řízení

Stránka 1 z 8

tisku a dopravy, nutného pro umístění
zařízení do řádného provozu pro poskytování
služby
2.
nájem identifikačních terminálů pro
autorizaci uživatelů na zařízení pomocí
magnetických karet (magnetické karty nejsou
předmětem této veřejné zakázky) včetně
instalace, logistiky, zprovoznění terminálů
na zařízení
3.
nájem licence na SW řízení tisku,
kopírování a skenování a dalších
souvisejících služeb (centrální ServiceDesk),
která je v dodavatelem nabídnutém řešení
potřebná pro SW řízení tisku, evidenci
provozního stavu zařízení a stavu spotřebního
materiálu na zařízení při poskytování služby
a pro přípravu výkazů (statistik) služby
(dále jen „Služby SW"), včetně instalace,
logistiky, zprovoznění Infrastruktury,
veškerého souvisejícího servisu služby SW po
dobu platnosti smlouvy
4.
dodávání nezbytného spotřebního
materiálu pro každé zařízení do objektu
(budovy) zadavatele a to včetně toneru, práce
technika, dopravy, opotřebených dílů, záruky
(všech potřebných dílů a spotřebního
materiálu nutných k provozu zařízení) a kde
jsou nebo budou umístěna zařízení
5.
školení uživatelů - běžný uživatel a
administrátor zadavatele.

Popis vzájemného vztahu
předmětu
veřejné
zakázky
a
potřeb
zadavatele

Předpokládaný
termín
splnění veřejné zakázky
Popis
rizik
souvisejících s plněním
veřejné zakázky, která
zadavatel zohlednil při
stanovení
zadávacích
podmínek. Jde zejména
o
rizika nerealizace
veřejné
zakázky,

Realizací veřejné zakázky dojde k unifikaci
tiskových zařízení, modernizaci tiskových
zařízení a zejména výraznému snížení počtu
tiskových zařízení a počtu vytištěných stran.
Systém řízení tisku umožní „zablokování“
tisku pro nekompetentní osoby, řízení tisku
dle jednotlivých uživatelských skupin,
snížení barevných výstupů a jednoznačnou
identifikaci výtisků. Synergickým efektem
bude jednotné ovládání, funkcionalita folowme (tisk následuje uživatele) a plné servisní
zabezpečení provozu.
Rámcová smlouva bude uzavřena na určitou dobu
4 let.
Zadavatel při přípravě zadávací dokumentace
zohlednil veškerá rizika, která při plnění
veřejné zakázky mohou nastat, příkladmo:
Riziko nerealizace veřejné zakázky
V případě nerealizace této veřejné zakázky
vedoucí k uzavření rámcové smlouvy nebude
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prodlení
veřejné
snížené
plnění,
dalších
nákladů.

s

plněním
zakázky,
kvality
naložení
finančních

možné dosáhnout sledovaného cíle, tj. snížení
nákladů na tiskové služby zadavatele a
zvýšení
uživatelského
komfortu
na
všech
úrovních.
Riziko prodlení s plnění veřejné zakázky
Zadavatel
kladl
při
přípravě
zadávacích
podmínek důraz na zamezení rizika prodlení
uchazečů s plněním dílčí veřejné zakázky
zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy,
a to hrozbou smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč
za každý den jeho prodlení se splněním
povinnost
dodat
jakoukoliv
objednanou
tiskovou službu a jednotlivý případ porušení
této povinnosti.
5.000 Kč za každou hodinu jeho prodlení se
splněním povinnosti vyřešit ve stanovené
lhůtě
nahlášený
požadavek
(FixTime)
pro
servis Systému řízení tisku nebo VIP zařízení
a jednotlivý případ porušení této povinnosti.
1.000 Kč za každou hodinu jeho prodlení se
splněním povinnosti vyřešit ve stanovené
lhůtě
nahlášený
požadavek
(FixTime)
pro
servis
Tiskových
zařízení,
Příslušenství
Tiskových zařízení a Terminálů a jednotlivý
případ porušení této povinnosti.
Riziko snížené kvality plnění
Zadavatel
kladl
při
přípravě
zadávacích
podmínek
důraz
na
zamezení
rizika
nekvalitního poskytování plnění dílčí veřejné
zakázky,
kdy
podrobně
vymezil
kvalitu
poskytovaných
služeb
a
podmínky
pro
odstranění případných vad.

Popis
alternativ
naplnění
plánovaného
cíle
a
zdůvodnění
zvolené
alternativy
veřejné zakázky

Zadavatel považuje zvolený způsob realizace
stanoveného
cíle
veřejné
zakázky
za
nejvhodnější a jedinou možnou alternativu.
Jiná alternativní cesta vedoucí k uzavření
rámcové
smlouvy
a
výběru
konkrétního
poskytovatele tiskových a kopírovacích služeb
v rámci minitendru neexistuje.

Popis toho, do jaké
míry ovlivní veřejná
zakázka
plnění
plánovaného cíle

Zadavatel předpokládá, že realizací veřejné
zakázky bude dosaženo stanoveného cíle na 100
%.

Další
informace
odůvodňující
účelnost
veřejné zakázky

Realizací této veřejné zakázky dojde k
výrazným úsporám a to nejenom přímým (počty
zařízení, počty stránek), ale i nepřímým jako
například výraznému zjednodušení evidence,
personálních
nákladů
na
chod
služby,
objednávkového modelu, flexibilně reagovat na
naše
budoucí
potřeby,
jednoznačné
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identifikaci
nákladů,
nákupu
spotřebního
materiálu aj.
Podmínky zadávacího řízení jsou stanoveny s
ohledem na snahu zadavatele o maximální
transparentnost řízení a maximální uplatnění
zásad dle § 6 ZVZ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační
předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby
Zadavatelem požadovaná hodnota významných
služeb nepředstavuje v souhrnu trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Zadavatele požaduje předložení seznamu
významných služeb poskytnutých v posledních 3
letech, který bude obsahovat minimálně:
Zadavatel vymezuje minimální úroveň tohoto
technického kvalifikačního předpokladu, tedy
požadavek na 3 významné služby, takto:

Odůvodnění přiměřenosti
požadavků
na
seznam
významných služeb

(i)
realizace
nejméně
jedné
kontinuální služby v rozsahu plnění
nejméně 20.000.000 Kč, kde uchazeč
poskytnul
jednomu
objednateli
do
užívání tiskovou/kopírovací techniku v
rozsahu alespoň 150 kusů zařízení, a to
včetně systému pro řízení, monitoring a
správu tisku a následně zabezpečoval
kompletní provoz těchto zařízení a
poskytoval objednateli s tím spojené
kompletní
servisní
služby
včetně
dodávky spotřebního materiálu,
(ii) realizace
nejméně
dvou
kontinuálních služeb v rozsahu plnění
nejméně 10.000.000 Kč každé z nich, kde
uchazeč
poskytnul
vždy
jednomu
objednateli
do
užívání
tiskovou/kopírovací techniku v rozsahu
alespoň 100 kusů zařízení, a to včetně
systému pro řízení, monitoring a správu
tisku a následně zabezpečoval kompletní
provoz těchto zařízení a poskytoval
objednateli s tím spojené kompletní
servisní
služby
včetně
dodávky
spotřebního materiálu.
Zadavatel považuje stanovení požadavků na
technické
kvalifikační
předpoklady
za
přiměřené. Zadavatel potřebuje zajistit, aby
plnění veřejné zakázky prováděl dodavatel
zkušený a kvalifikovaný.

Odůvodnění přiměřenosti
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požadavku na předložení
seznamu více než tří
techniků
nebo
technických útvarů

Zadavatele nepožaduje předložení seznamu více
než tří techniků nebo technických útvarů.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro plnění
veřejné zakázky disponoval realizačním týmem
složeným nejméně z těchto osob:
-

nejméně jeden (1) projektový manažer,
který
má
ukončené
vysokoškolské
vzdělání
v
magisterském
studijním
programu a 3 roky praxe na pozici
manažer projektu;

-

nejméně jeden (1) technický konzultant,
který
má
ukončené
středoškolské
vzdělání elektrotechnické směru a 5 let
praxe v oblasti instalace kopírek a
multifunkčních zařízení;

-

nejméně pět (5) techniků, kteří mají
ukončené odborné vzdělání dle § 5 odst.
1 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti
v
elektrotechnice
a
úspěšně složenou zkoušku v rozsahu
stanoveném § 14 odst. 1 vyhlášky č.
50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, a 3 roky praxe v
oblasti
instalace
elektrických
zařízení.Zadavatel považuje stanovení
požadavků za přiměřené.

Zadavatel považuje stanovení požadavků na
technické
kvalifikační
předpoklady
za
přiměřené. Zadavatel potřebuje zajistit, aby
plnění veřejné zakázky prováděl dodavatel
zkušený a kvalifikovaný.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení
popisu
technického
vybavení
a
opatření
používaných dodavatelem
k zajištění jakosti a
popis
zařízení
či
vybavení
dodavatele
určeného
k provádění
výzkumu
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na provedení
kontroly
výrobní
kapacity
veřejným
zadavatelem nebo jinou
osobou
jeho
jménem,
případně
provedení
kontroly
opatření
týkajících
se
zabezpečení jakosti a
výzkumu
Odůvodnění přiměřenosti

Zadavatel
splnění
tohoto
předpokladu nepožaduje.

kvalifikačního

Zadavatel
splnění
tohoto
předpokladu nepožaduje.

kvalifikačního

Zadavatel

kvalifikačního

splnění

tohoto
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požadavku na předložení
vzorků,
popisů
nebo
fotografií
zboží
určeného k dodání
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení
dokladu
prokazujícího
shodu
požadovaného
výrobku
vydaného
příslušným orgánem

předpokladu nepožaduje.

Zadavatel
splnění
tohoto
předpokladu nepožaduje.

kvalifikačního

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a
veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
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 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 záruční lhůtu
delší než 24 měsíců
Odůvodnění
vymezení
obchodní
podmínky
stanovící
smluvní
pokutu
za
prodlení
dodavatele vyšší než
0,2 % z předpokládané
hodnoty veřejné 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

Zadavatel nepožaduje.
Zadavatel stanovil splatnost daňových dokladů
na 30 dnů ode dne jejich vystavení.

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel
nepožaduje
smluvní
pokutu
za
prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z
předpokládané hodnoty veřejné zakázky za
každý den prodlení.

Zadavatel v obchodních podmínkách smluvní
pokutu
za
prodlení
zadavatele
s úhradou
faktury nestanovil.

V

ostatních

aspektech

rámcová

smlouva
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dalších
podmínek

obchodních

odpovídá dle názoru zadavatele srovnatelným
smluvním typům v odvětví, do nějž spadá
předmět plnění veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Všechny uvedené technické podmínky na předmět
plnění včetně systému řízení tisku jsou
obecného charakteru a stanoveny jako krajně
minimální s ohledem i na budoucí nabídky
Stanovení
technických
uchazečů / nabízená řešení. S ohledem na
požadavků na
předmět
klasifikaci kategorií tiskové techniky jsme
plnění veřejné zakázky
stanovili spíše vlastnosti zařízení jako
například počet zásobníků papíru, oboustranný
tisk, síťové připojení, minimální rychlost,
formát a aj.
Odůvodnění stanovení základních hodnotících kritérií ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele
Hodnotící kritérium
Odůvodnění

Nejnižší
cena

nabídková

Odůvodnění předpokládané hodnoty
Odůvodnění

Hodnota
24.500.000,00
DPH

Základním hodnotícím kritériem pro zadání
této veřejné zakázky je stanovena ve smyslu
ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) nejnižší
nabídková cena.

Kč

bez

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla
stanovena na základě výsledků analýzy
tiskového prostředí statutárního města Zlína,
s přihlédnutím k očekávaným nákladům v
následujících 4 letech přičemž byla vyčíslena
v následujícím členění:
1.
nájem nových multifunkčních strojů
určených k tisku, kopírování a skenování,
včetně souvisejícího programového a
technického vybavení po dobu 48 měsíců (bude
hradit Odbor informatiky dle počtu skutečně
najmutých zařízení) 8.575.000,00 Kč bez DPH,
tj. 10.375.750,- Kč včetně DPH
2.
zabezpečení provozu najmutých zařízení
formou ceny za výstupy po dobu 48 měsíců
(budou hradit jednotlivé odbory dle
skutečných počtů výstupů/kopií) 15.925.000,00
bez DPH, tj. 19.269.250,- Kč včetně DPH

Stránka 7 z 8

3.
Zároveň si SMZ vyhrazuje opční právo ve
výši 20% z celkové hodnoty zakázky ve výši
4.900.000,00 Kč bez DPH, tj. 5.929.000,- Kč
včetně DPH.
Ve Zlíně dne 12. 2. 2014

___________________
Statutární město Zlín
Ondřej Běták
Náměstek primátora
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