Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
Nedošlo ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném
a) v popisu potřeb, které mají být
oznámení dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. a to
popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
splněním veřejné zakázky
naplněny
naplněny, popisu předmětu veřejné zakázky, popisu
b) v popisu předmětu veřejné
vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb
zadavatele, předpokládaného termínu splnění veřejné zakázky.
zakázky
c) vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb
zadavatele
d) předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky
oproti skutečnostem uvedeným
podle § 1.
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.

Riziko nerealizace veřejné zakázky:
Nedojde k naplnění potřeb zadavatele, tzn. zadavatel nezíská
řidičský simulátor nákladního vozidla s možnou modifikací na
autobus, který sestává ze čtyř základních částí: z napodobení
vozidla, simulace prostředí, napodobení provozu a systému
instrukcí. Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny
tak, aby realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas
v souladu s právním řádem ČR.
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:
V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může
dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků a tím
k ohrožení financování celé veřejné zakázky. Zadavatel pro
tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a
zajišťovací prostředky zejm. smluvní pokutu za prodlení
s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel
případně v případě prodlení bude po vybraném uchazeči
uplatňovat náhradu škody související s jeho činností při
naplnění zákonných podmínek.
Riziko snížení kvality plnění:
Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích
podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by
mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita plnění
je definována odkazem na relevantní právní předpisy a jiné
normy a certifikáty. Zadavatel po celou dobu záruční doby bude
požadovat, aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě, tak jak
zadavatel vymezil ve smlouvě.
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů:
Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován
zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění
veřejné zakázky v souladu se zákonem. Cena stanovená na
základě zadávacího řízení tak je konečná a úplná vč. všech
nákladů souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky.
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Veřejný zadavatel může vymezit
varianty
naplnění
potřeby
a
zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit,
do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.
Zadavatel může uvést další
informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.

Zadavatel tak nepředpokládá vynaložení dalších finančních
nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky.
Případné vícepráce budou realizovány v souladu se zákonem.
V případě nutnosti vynaložení dalších finančních nákladů
z důvodu na straně vybraného uchazeče, zadavatele bude
jednoznačně uplatňovat náhradu škody v případě naplnění
zákonných podmínek.
Zadavatel nevolí alternativní naplnění plánovaného cíle.

Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby
realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu
s právním řádem ČR.
---
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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 Zadavatel nepožaduje.
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.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
techniků či technických útvarů.
(Veřejný zadavatel povinně vyplní,
pokud
požaduje
předložení
seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)

Zadavatel nepožaduje.

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.

Zadavatel nepožaduje.

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.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku na předložení vzorků,
popisů nebo fotografií zboží
určeného k dodání.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku na předložení dokladu
prokazujícího
shodu
požadovaného výrobku vydaného
příslušným orgánem.

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

Zadavatel nestanovil delší lhůtu.

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 požaduje záruční lhůtu 84 měsíců.
Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu veřejné
zakázky a zajištění jeho následného fungování. V případě
výskytu vad po předání předmětu veřejné zakázky, pak v rámci
záruční doby bude zhotovitel povinen bezplatně odstranit
zjištěné vady a to po dobu stanovené záruční doby. Zadavatel
stanovuje záruční lhůty s ohledem na věcné plnění, ke kterému
se záruční lhůty vztahují. Jedná o lhůty odpovídající běžné
obchodní praxi.
Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu.

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.

Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu.

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

---
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k rizikům souvisejícím
veřejné zakázky.

s plněním
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena

Odůvodnění
A. Cena za dílo bez DPH ….......... váha 85 %
B. Technická úroveň funkcionalit............. váha 15 %
„Zadavatel se rozhodl hodnotit kromě Ceny za dílo také
Technickou úroveň funkcionalit. Zadavatel se rozhodl pro výběr
nejvhodnější nabídky na základě ekonomické výhodnosti
z několika důvodů. Hlavním důvodem je zajištění parametrů
přístroje a kritérií tak, aby se řízení mohlo zúčastnit co nejvíce
uchazečů a byla tak naplněna idea veřejné zakázky. Za
plánovaný finanční obnos je možné pořídit různá zařízení, která
se liší svými jednotlivými parametry a tedy i způsobem
využitelnosti – různá řešení mají za následek jeden parametr
lepší na úkor jiného. Zadavatel výše uvedený způsob
hodnocení považuje za nejefektivnější řešení pro dosažení
jeho potřeb.
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

13.000.000,-

Odůvodnění
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné
zakázky v souladu § 13 odst. 2 zákona, a to na základě údajů a
informací o veřejných zakázkách stejného či obdobného
předmětu plnění, které v minulosti zadavatel realizoval.
Zadavatel vycházel jak ze svých vlastních zkušeností, tak i z
dalších dostupných informací a údajů. Zadavatel zohlednil
vývoj relevantních faktorů na trhu v čase tak, aby použité údaje
a informace mohly být považovány za aktuální.
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