ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 156 Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů
(dále jen „Zákon“)
Název veřejné zakázky:
Druh zakázky
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku
veřejných zakázek:
Datum zveřejnění:
Identifikace zadavatele
Název
Sídlo
IČ
Profil zadavatele
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Kontaktní osoba
Telefon
e-mail

Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle
§ 27 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
VZ 644971
29.9.2016
Město Velké Pavlovice
Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice
00283703
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Mesto-VelkePavlovice_320/
Jiří Otřel
Ing. Šárka Tylčeová
+420 775 704 491
tylceova@dlc.cz

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

Popis předmětu veřejné zakázky

V rámci projektu bude pořízena nová cisternová
automobilová stříkačka, která přispěje k modernizaci
technologického vybavení JSDH ve Velkých Pavlovicích, a
tím umožní řešení mimořádných událostí v důsledku
extrémního sucha ve spádové oblasti JSDH.
Předmětem projektu je pořízení kvalitní, moderní, výkonné,
bezpečné a spolehlivé CAS pro JSDH Velké Pavlovice,
která umožní hasičům plnit jejich úkoly v rámci profese
dobrovolného hasiče. Bude sloužit k ochraně zdraví a
života obyvatel obce, okolních obcí a celé spádové oblasti,
k ochraně jejich majetku a také k ochraně životního
prostředí.
Nově pořízená CAS umožní zásahy při požárech v hůře
dostupných terénech, zkvalitnění a zrychlení dopravy vody
při požárech, možnost pokrytí většího počtu zásahů v
stanoveném dojezdovém čase v předepsaném počtu
zasahujících hasičů.
Přispěje ke snížení negativních jevů mimořádných událostí
vyvolaných obdobím sucha, ke zvýšení kvality a rychlosti
záchranných prací.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb
zadavatele

Naplnění „Integrovaného regionálního operačního
programu – SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof.“ Název Projektu: „ Pořízení velkokapacitní
CAS Město Velké Pavlovice“
č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001064

Přepokládaný termín splnění veřejné zakázky

07/2017

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
Beze změny.
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné
a) beze změny
zakázky naplněny,
b) beze změny
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) beze změny
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 31.7.2017.
potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné
zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle §1.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, Nepředpokládají se žádná související rizika s plněním veřejné zakázky.
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích
V případě prodlení s plněním veřejné zakázky je stanovena smluvní
podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné pokuta.
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky,
snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních
nákladů.

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

Varianty naplnění potřeb nejsou stanoveny, zadavatel nepřipouští
variantní řešení nabídky.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní Pouze realizací veřejné zakázky je možno splnit
veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
plánovaný cíl.

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
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní,
pokud požadovaná finanční hodnota všech významných
dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

Zadavatel nebude požadovat.

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 nebude požadovat.

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

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

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

Technický průkaz a certifikát pro požadovaný typ CAS vydaný
autorizovanou osobou. Bez předchozího by požadované zboží
nebylo možno používat za účelem provozu a požadované
činnosti.

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

Zadavatel nebude požadovat.

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

Zadavatel nebude požadovat.

Odůvodnění vymezeni 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.

Zadavatel nebude požadovat.

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek 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.

Zadavatel stanovil obchodní podmínky formou závazného textu
návrhu smlouvy, přičemž v celém textu obchodních podmínek
respektoval zásady poctivého obchodního styku a vytvořil
dokument s rovným rozsahem práv a povinností pro obě
smluvní strany.

Zadavatel požaduje záruční dobu v délce 48 měsíců nebo
najetých 30 000 kilometrů z důvodu výkonu správy majetku s
péčí řádného hospodáře tak, aby byla zachována udržitelnost
využití pořízeného zboží a možnost stabilního využití po
převážnou dobu udržitelnosti požadovanou předpisy EU a
poskytovatelem dotace.

Zadavatel a zhotovitel nebude požadovat.

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

Odůvodnění technické podmínky
Pro potřeby předmětné veřejné zakázky nejsou požadovány
žádné specifické technické podmínky.

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

Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková
cena.

Jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu § 78
odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena, neboť nejlépe
odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky a s ohledem na rozsah, složitost a předmět plnění
veřejné zakázky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle § 7 vyhlášky
Hodnota

Odůvodnění

6 344 045 Kč bez DPH

Podkladem pro stanovení předpokládané hodnoty byl proveden
průzkum trhu.

Ve Velkých Pavlovicích, dne 29.9.2016

_______________________________
Město Velké Pavlovice
zastoupen administrátorem řízení
BlueFort s.r.o.

