Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle §156 a § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

„Stavba Radnice Petřvald“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
a) popis potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky
naplněny,

Zadavatel realizuje projekt Projekt „ Stavba Radnice Petřvald“,
který je financován z prostředků ROP Moravskoslezko pod
číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314.
Celý projekt je koncipován jako řešení neuspokojivé situace v
oblasti občanské vybavenosti města (nynější MěÚ je esteticky
nevzhledným a technicky nevyhovujícím místem ve městě,
neřešen bezbariérově, nevhodné kancelářské prostory a
místnosti pro skladování archiválií, více úředníků různé
agendy v pracuje 1 místnosti, neexistence náměstí).

b) popis předmětu veřejné zakázky,

Předmětem zakázky jsou a) stavební práce a b) dodávka
nábytku.

c) popis vzájemného vztahu
předmětu veřejné zakázky a potřeb
zadavatele,

Realizace projektu zajistí: vybudování nové radnice a její
napojení na stávající infrastrukturu. Díky projektu vznikne
reprezentativní místo občanské vybavenosti v centru města
s bezbariérovým přístupem tzv. dominanta města, obyvatelé
budou moci vyřídit vše tzv. pod jednou střechou, bude
vytvořen odpovídající prostor pro čekající občany, zlepší se
vzhled veřejného prostranství, bude vybudováno náměstí jako
místo pro setkávání, odpočinku a centrum společenského
života.
Termín plnění zakázky je stanoven na říjen 2013 – srpen 2014.

d) předpokládaný splnění veřejné
zakázky.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 prováděcí vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
Nedošlo k žádné změně.
a) v popisu potřeb, které mají být

splněním veřejné zakázky
naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné
zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb
zadavatele,
d) v předpokládaném 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, snížené kvality plnění,
vynaložení dalších finančních
nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit,
do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.
Veřejný zadavatel může vymezit
varianty naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.
Popis toho, do jaké míry ovlivní
veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle.

Největšími riziky jsou pozdní a nekvalitní poskytnutí služeb.
V průběhu realizace nebo po realizaci veřejné zakázky
nepředpokládáme a neočekáváme žádný budoucí negativní stav
nebo účinek, který by bylo možné předpokládat a který by
vyžadoval vynaložení dalších finančních prostředků pro tuto
veřejnou zakázku původně neplánovaných.

Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele
v rámci projektu.
Zadavateli nejsou známa alternativní řešení.

Splnění plánovaného cíle je možné pouze úplnou realizací
veřejné zakázky na základě podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci a obchodních podmínkách. Bez realizace veřejné
zakázky není možné splnit plánované cíle uvedené v bodu a
tohoto zdůvodnění.

Zadavatel může uvést další
informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na dodávky podle § 3 odst. 2 prováděcí vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti
Zadavatel nepožaduje.
požadavků na Seznam významných
služeb. (Zadavatel povinně vyplní,
pokud požadovaná ﬁnanční
hodnota všech významných služeb
činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti
Zadavatel nepožaduje.
požadavku na předložení seznamu

techniků nebo technických útvarů.
(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
výrobní 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
předložení osvědčení O vyšším
stupni vzdělání než je
středoškolské s maturitou, nebo
osvědčení o odborné kvaliﬁkaci
delší než tři roky.)
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení přehledu
průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele nebo
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 nebo pomůcek, provozních
a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na
služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 4 prováděcí vyhlášky

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící delší lhůtu
splatnosti faktur než 30 dnů od data
vystavení faktury.
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 požadavek
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 dle § 5 odst.
2.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.
Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

V rámci projektu jsou uplatňovány modifikované platby.
Z tohoto důvodu je zvolena delší doba splatnosti faktur.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele podle § 6 prováděcí vyhlášky
Hodnotící kritérium
Základním kritériem pro zadání
veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena.

Odůvodnění
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší
nabídkovou cenu.

Výše nabídkové ceny bez DPH

Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší
nabídkovou cenu.

