Odůvodnění veřejné zakázky
„Pořízení hasičské techniky pro JSDH Roztoky“

Digitálně podepsal
Ing. Radek Vraný

pro účely uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 156 zákona o veřejných
zakázkách, ve znění prováděcích předpisů
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše
změny oproti skutečnostem
uvedeným podle §1v
předběžném oznámení
a)v popisu potřeb, které mají
být splněním VZ naplněny,
b) v popisu předmětu VZ
c)vzájemného vztahu
předmětu VZ a potřeb
zadavatele
d) předpokládaný termín
splnění VZ

Popis rizik souvisejících
s plněním VZ, která zadavatel
zohlednil při stanovení
zadávacích podmínek. Jde
zejména o rizika nerealizace
veřejné zakázky, prodlení
s plněním VZ, snížení kvality
plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové
stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem, kategorie
podvozku 3 "terénní", v provedení "VH" (speciální pro
velkoobjemové hašení), hmotnostní třídy S.
Dle Normativu k vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování
důsledků spojených s extrémním suchem.
Oproti předběžnému oznámení nedošlo k žádným změnám.

1. Riziko nedodržení harmonogramu VZ v případě, že výběrové
řízení na dodavatele nebude realizováno v časovém horizontu čtyř
měsíců
2. Riziko nerealizace VZ – v případě, že nebudou zajištěny vlastní
zdroje zadavatele
Opatření pro riziko 1 a 2: dodržování zákona o VZ
3. Riziko s prodlením plnění VZ může nastat v případě, že zadavatel
nebude schopen plnit termíny vyplývající z povinností vůči
pravidlům dotačního titulu. V případě prodlení s realizací
předmětu veřejné zakázky může dojít k ohrožení poskytnutí
dotačních prostředků a tím ohrožení financování celé veřejné
zakázky
Opatření pro riziko 3: neprodlužování termínů v průběhu
veřejné zakázky na dodavatele. Zadavatel pro tento případ
stanovil v závazném návrhu smlouvy sankční prostředky, zejm.
smluvní pokutu, za prodlení s dodávkou předmětu veřejné
zakázky. Zadavatel bude v případě prodlení po vybraném
uchazeči uplatňovat náhradu škody související s jeho činností při
naplnění zákonných podmínek.
4. Riziko snížení kvality plnění nastane v případě, že dodávka
nebude v souladu s Technickými podmínkami a v souladu
s platnými technickými normami a vyhl. č. 35/2007 Sb., o
technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č.

53/2010 Sb.
Opatření pro riziko 4: Zajistit odborně zdatnou komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek a to v souladu s platným zákonem
č. 137/2006 Sb. Riziko snížení kvality plnění je minimalizováno
detailně rozpracovanými technickými a obchodními podmínkami
specifikujícími zejména požadavky na minimální technologické
standardy dodávky (Technické podmínky, vyhl. č. 35/2007 Sb., o
technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č.
53/2010 Sb.), splnění kvalifikačních předpokladů, záruky
uchazeče a jiné
5. Riziku vynaložení dalších finančních nákladů – se vystavuje
zadavatel v případě, že technická specifikace požadavků na zboží
v zadávací dokumentaci bude nepřesně zpracována, či vybraný
dodavatel bude mít chybně oceněny jednotlivé položky dodávky.
Opatření pro riziko 5: Riziko je ze strany zadavatele
minimalizováno přesným definováním zadávacích podmínek.
Zadavatel nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů v
souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky. Zajistit
odborně zdatnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a to
v souladu s platným zákonem č. 137/2006 Sb.
Veřejný zadavatel může
vymezit varianty naplnění
Veřejná zakázka nemá alternativy.
potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může
vymezit, do jaké míry ovlivní
VZ plnění plánovaného cíle

Realizace Veřejné zakázky povede ke splnění plánovaného cíle, tj.
obnovení mobilní požární techniky pro řádné zajištění akceschopnosti
JSDH Roztoky.

Zadavatel může uvést další
informace odůvodňující
účelnost veřejné zakázky.

Zadavatel neuvádí

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění VZ na
dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
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.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení

Zadavatel nestanovil požadavky nad
rámec vyhlášky.

Zadavatel takový požadavek v rámci

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 technické kapacity veřejným zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání

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

technických kvalifikačních předpokladů
nestanovil.
Zadavatel takový požadavek v rámci
technických kvalifikačních předpokladů
nestanovil.
Zadavatel takový požadavek v rámci
technických kvalifikačních předpokladů
nestanovil.
Zadavatel požaduje předložit technické
nebo katalogové listy nabízeného stroje s
uvedením obchodního názvu, výrobního
označení a fotografie, aby bylo možno
ověřit technické požadavky kladené na
dodávané zboží uvedené v příloze č. 4
zadávací dokumentace.
Zadavatel takový požadavek v rámci
technických kvalifikačních předpokladů
nestanovil.

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 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 lhůty delší než 24 měsíců.

Zadavatel
takový
požadavek
v
obchodních podmínkách (kupní smlouvě)
nestanovil. Splatnost faktur je stanovena
ve lhůtě 30 dnů.
Zadavatel takový požadavek v
obchodních podmínkách (kupní smlouvě)
nestanovil
Zadavatel takový požadavek v
obchodních podmínkách (kupní smlouvě)
nestanovil
Zadavatel požaduje poskytnutí záruky v
délce:
(a)minimálně 36 měsíců na podvozek
(b)minimálně 24 měsíců na účelovou
nástavbu
(c)minimálně 24 měsíců na všechny
položky požárního příslušenství

Zadavatel tyto prodloužené záruční lhůty
stanovil zcela v souladu s typem
předmětu dodávky, a délky záručních
lhůt na dané části předmětu dodávky
považuje za zcela standardní a na daném
trhu výrobci běžně nabízené.
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. 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 takový požadavek v
obchodních podmínkách (kupní smlouvě)
nestanovil
Zadavatel takový požadavek v
obchodních podmínkách (kupní smlouvě)
nestanovil
Další obchodní podmínky jsou
standardními obchodními podmínkami
při pořízení dodávek v hodnotě
odpovídající předpokládané hodnotě
veřejné zakázky.
Technické podmínky veřejné zakázky
vymezené v zadávací dokumentaci byly
stanoveny na základě odborných
zkušeností s různými typy CAS, v
souladu s očekávaným přínosem pořízení
předmětu plnění veřejné zakázky.
Předmět plnění nesplňující uvedené
technické podmínky by nebyl schopen
dostát potřebám zadavatele uvedeným v
zadávací dokumentaci a oznámení
předběžných informací, naopak by se
zvýšilo riziko nedostatečné funkčnosti a
nutnosti vynakládání dalších nákladů na
zajištění řádné funkce předmětu plnění.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného
zadavatele podle § 5 Vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách technické podmínky, především v příloze č. 4
„Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku„.
Zadavatel vymezil technické podmínky v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou č. 35/2007
Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., tak aby bylo
dosaženo požadovaných technicko-taktických parametrů cisternové automobilové stříkačky pro
potřeby JSDH Roztoky a v souladu se žádostí o poskytnutí dotace i s Podmínkami Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.

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

Základním hodnotícím kriteriem je
ekonomická výhodnost nabídky, kdy
dílčími
hodnotícími kritérii jsou:
- nabídková cena, váha 80 %
- dodací lhůta, váha 5%
- výkon motoru, váha 3 %
- záruční doba podvozku, váha 6 %
- záruční doba účelové nástavby, váha 6 %

Odůvodnění
Veřejný zadavatel stanovil základní hodnotící kriterium
v souladu s § 78 odst. 1 písm. a). Hodnotící kritérium bylo
zvoleno z důvodu pořízení předmětu plnění s nejlepšími
technickými parametry za co nejnižší cenu a v co nejkratší
lhůtě, a to s ohledem na geografické podmínky v místech
předpokládaného nasazení, na potřebu přepravy značného
množství techniky k zásahům a na potřebu vysoké
funkčnosti a spolehlivosti vzhledem ke svému určení jako
požárního zásahového vozidla. Hodnotící kritérium bylo
stanoveno na základě předmětu plnění, které by v případě
hodnocení pouze na základě kritéria nejnižší nabídkové
ceny mohlo vést k neúčelnému a nehospodárnému
vynakládání veřejných prostředků. Ekonomická výhodnost
nabídky odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky.
Dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena bez DPH“
bylo zadavatelem stanoveno jako stěžejní dílčí hodnotící
kritérium (váha 80%), a to s ohledem na požadavek
ekonomického přínosu pro zadavatele v podobě nízké
nabídkové ceny požadovaného předmětu dodávky, jež je
předmětem plnění dané veřejné zakázky a tím efektivnímu
vynaložení veřejných prostředků a dosažení úspory pro
zadavatele.
Dílčí hodnotící kritérium „dodací lhůta“ (váha 5%) bylo
zadavatelem stanoveno vzhledem k tomu, že je třeba
nahradit stávající vozidlo, které je v havarijním stavu a již
není dostatečně akceschopné.
Dílčí hodnotící kritérium „výkon motoru“ (váha 3%) bylo
zadavatelem stanoveno s ohledem na skutečnost, že
výkonnost hnací jednotky je podstatná pro prostupnost
terénem v místních geografických podmínkách.
Dílčí hodnotící kritérium „záruční doba podvozku“ (váha
6%) bylo zadavatelem stanoveno s ohledem na trvanlivost
a kvalitu provedení, z důvodu eliminace rizika případného
snížení akceschopnosti JSDH.
Dílčí hodnotící kritérium „záruční doba účelové
nástavby“ (váha 6%) bylo zadavatelem stanoveno s
ohledem na trvanlivost a kvalitu provedení, z důvodu,
eliminace rizika případného snížení akceschopnosti JSDH.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
6.200.475,- Kč bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě provedeného
průzkumu trhu.

Roztoky, dne 22. 9. 2016
……………………………………………
Ing. Lenka Peterková, starostka obce

