ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“)
v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a
odůvodnění veřejné zakázky (dále „vyhláška“)
ZADAVATEL:
Plzeňský kraj
SÍDLO:

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ/DIČ:

70890366/CZ70890366

ZASTOUPENÝ:

Václav Šlajs, hejtman

ADMINISTRÁTOR:

Centrální nákup, příspěvková organizace

SÍDLO:

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

IČ/DIČ:

72046635/CZ72046635

ZASTOUPENÝ:

Ing. Jiří Heran, ředitel

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Rozvoj IDP – přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard“
Podlimitní veřejná zakázka na služby realizovaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 21 odst. 1 písm. d),
§ 23 odst. 4 písm. a) a § 34 ZVZ
Sp.zn.: CN/187/CN/14
Č.j.: 5402/14/CN

A.1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení (§
86 odst. 2 ZVZ)
Popis potřeb, které mají být spl- Zkvalitnění Plzeňské karty a její přechod na vyšší bezpečnostní standard.
něním veřejné zakázky naplněny
Veřejná zakázka navazuje na předchozí VZ pod názvem „Rozvoj IDP (1.
etapa) – Rozvoj IDP s využitím bezkontaktní čipové karty“. Karty jsou
užívány jako základní médium integrace jednotlivých dopravců a slouží
jako datový nosič pro veškeré integrované jízdné (jedná se o všechny
typy předplatních jízdenek v rámci IDP). Dodavatelem řešení Projektu
Rozvoj IDP byly Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se kterými
Plzeňský kraj v rámci projektu uzavřel provozní smlouvu na provozování
kartového systému Plzeňské karty a servis zařízení, která byla v rámci
projektu dodávána. Aby byla zajištěna kontinuita řešení odbavení v IDP
a avizovaná udržitelnost projektu vůči ROP, je nutno zajistit úpravu SW
odbavovacích zařízení, který byl dodán v rámci Projektu Rozvoj IDP,
pro akceptaci karet s čipem MIFARE DESFire EV1. Dodavatelem licence
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Popis předmětu veřejné zakázky

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

k SW těchto zařízení, stejně jako dodavatelem licence k čipovým kartám
a držitelem bezpečnostních prvků Plzeňské karty jsou PMDP – dodávka
byla realizována na základě Smlouvy o dílo – řešení projektu Rozvoj IDP
(1. etapa) – Rozvoj IDP s využitím bezkontaktní čipové karty, jež byla
uzavřena mezi PMDP a Plzeňským krajem dne 29.03.2011.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění přechodu na vyšší bezpečnostní
typ čipové karty (Plzeňská karta).
K jednání a podání nabídky bude vyzván dosavadní dodavatel Plzeňské
městské dopravní podniky, a.s., který vlastní autorská práva k software
čipové karty.
Předmět VZ zahrnuje služby potřebné k přechodu současné Plzeňské
karty na vyšší bezpečnostní standard. Realizací VZ bude naplněno ustanovení kapitoly 3 ZD předchozí veřejné zakázky, které uvádí: „V rámci
projektu budou dodány nové odbavovací strojky do majetku Plzeňského
kraje, které budou schopny splnit požadavky na nové tarifní řešení a
v blízké budoucnosti přejít na odbavování vyšším typem bezkontaktní
čipové karty (předpokládá se typ MIFARE DESFire)“. Zadavatel dosáhne
realizací veřejné zakázky zkvalitnění služeb.

do 31.3.2015
Předpokládaný termín
veřejné zakázky

splnění

A.2. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Změny
a) v popisu potřeb, které mají
být splněním veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné
zakázky,
c) v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky,
oproti předběžnému oznámení
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,
snížené kvality plnění, vynaložení
dalších finančních nákladů.

V žádné položce nedošlo ke změně.

V případě nerealizace veřejné zakázky nedojde ke zkvalitnění čipové
karty. Nebude tak naplněn článek 3 Zadávací dokumentace, která
předpokládá přechod karty na vyšší bezpečnostní standard.
Od 1.1.2015 nebudou dosavadní karty typu Mifare Classic vydávány.
Cestující s kartou vydanou po 1.1.2015 by tak nebyl odbaven ve vozidlech IDP kromě vozidel PMDP a ČD, které budou na změnu typu
karty na Mifare DESFire připraveny. Po omezený čas by mohly být
vydávány cestujícím karty Mifare Classic, ale znamenalo by to rozdělení skupiny cestujících na dvě kategorie. PMDP by pak zřejmě
uplatňovaly i zvýšené finanční nároky na provoz spojený s podporou
systému vydávání dvou typů karet současně. Podpora karty Mifare
Classic bude v celém systému Plzeňské karty ukončena nejpozději
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v roce 2019. Od té doby již nebude na tyto staré karty možné nahrávat ani předplatné, ani elektronické peníze. Cestující, kterým by byla
z důvodu neuskutečnění přechodu na Mifare DESFire v plánovaném
termínu vydána karta Mifare Classic by tak museli svoji kartu měnit
dříve, než je její deklarovaná životnost a je předpoklad že tuto výměnu by poté musel hradit Plzeňský kraj.

Varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
Vymezení, do jaké míry ovlivní
veřejná zakázka plnění plánovaného cíle
Další informace odůvodňující
účelnost veřejné zakázky (nepovinný údaj)

Plánový cíl je možno dosáhnout vyhlášením veřejné zakázky
v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy bude k podání nabídky osloven
jediný zájemce – dosavadní dodavatel Plzeňské městské dopravní
podniky, a.s. Zájemce je držitelem licence k SW kartám a je tedy jako
jediný oprávněn zabezpečit zkvalitnění karty.
Uzavřením dodatku k SOD s vybraným zájemcem bude zajištěn přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard.
Další informace se neuvádí.

B. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby (§ 3 odst. 2 vyhlášky)
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. (Zadavatel povinně

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.

vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech
významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů.

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)

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 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 vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a
osob odpovědných za poskytování příslušných
služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.

předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je
středoškolské s maturitou, nebo osvědčení o odborné
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kvalifikaci delší než tři roky.)

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

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.

C.1. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele (§ 4 vyhlášky)
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 osobám
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 dalších obchodních
podmínek. (Zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu ke
svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním
veřejné zakázky.)

Lhůta splatnosti není delší než 30 dnů.
Zadavatel toto nepožaduje.

Zadavatel toto nepožaduje.

Zadavatel toto nepožaduje.
Zadavatel toto nepožaduje.

Zadavatel toto nepožaduje.

Další obchodní podmínky jsou stanoveny dle dosavadních zkušeností objednatele a jsou obsaženy v
návrhu dodatku.

C.2. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele (§ 5 vyhlášky)
Technická podmínka
Požadavky na čipovou kartu

Odůvodnění technické podmínky
Požadavky na čipovou kartu jsou uvedeny v Příloze č.
4 Zadávací dokumentace – Technická specifikace principy a vlastnosti. Technické podmínky mají zajistit
bezvadný přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard.
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D.1. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele (§ 6 vyhlášky)
Hodnoticí kritérium

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že k podání nabídky bude vyzván pouze jeden zájemce, nebude hodnocení nabídek provedeno.

D.2. Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele (§ 6 vyhlášky)
Způsob hodnocení

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že k podání nabídky bude vyzván pouze jeden zájemce, nebude hodnocení nabídek provedeno.

Odůvodnění stanovení
(§ 7 vyhlášky)

předpokládané

Hodnota

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem
stanovena na základě údajů a informací o zakázkách stejného
či podobného předmětu plnění.

4 000 000,- Kč bez DPH

hodnoty

veřejné

zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky bylo schváleno Radou Plzeňského kraje dne 14.7.2014 usnesením
č. 2322/14.

V Plzni dne 4. 8. 2014

......................................................

Jaroslav Bauer
náměstek hejtmana Plzeňského kraje
pro oblast doprava
na základě usnesení RPK č. 2322/14 ze dne 14.7.2014

za zadavatele
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