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K č.j. HSBM-511-04/2014

Odůvodnění veřejné zakázky
„Cisternová automobilová stříkačka CAS15“
1.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění
veřejné zakázky. (dále jen „vyhláška“)
a) Změny oproti skutečnostem podle § 1 vyhlášky
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
HZS JmK řeší stávající problém nedostatku prvovýjezdových CAS spojený s dopravní
nehodou CAS 15 (totální škoda) a se stářím automobilů tohoto typu, které jsou
technicky a morálně zastaralé. V současné době se zajištění akceschopnosti
jednotky po dobu opravy techniky řeší přesunem CAS z jiných územních odborů
Jihomoravského kraje. Nová CAS bude vybavena mnohoúčelovým vybavením,
umožní provádět všestranný zásah jednotky, např.: likvidaci požárů, záchranu
zraněných při dopravních nehodách, technickou pomoc, likvidaci zásahů s únikem
nebezpečných látek, povodní aj. Novou technikou bude HZS JmK moci poskytovat
záchranu osob, majetku občanů a provádět záchranné a likvidační práce na místě
mimořádné události na vyšší úrovni, než se stávající technikou.
Nasazení generačně nové CAS15 přinese HZS Jihomoravského kraje zvýšení kvality
řešení mimořádných událostí vč. rozšíření jejich spektra, zvýšení mobility (zkrácení
přepravních časů) a operability, zkrácení času dosažitelnosti zásahových prací při
mimořádných událostech na území Jihomoravského kraje, popřípadě na území ČR, a
tedy ke zkvalitnění veřejné služby pro občany, která je HZS poskytována. Současně
se zlepší podmínky na místě zásahu, zvýší se ochrana hasičů při zásahu a úroveň
péče o zachraňované osoby. Pořízením nové CAS je neposlední řadě předpokládaná
úspora finančních nákladů především v provozních nákladech.
Popis předmětu projektu
Jedná se o pořízení nové CAS15, které bude mít zlepšené technické parametry –
výkon motoru, objem nádrží na hasivo, vyšší objem úložného prostoru pro uložení
technických prostředků, rychlost nasazení, bezpečnost zasahujících.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Nová CAS 15 bude v majetku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
a nahradí stávající CAS 15, která je po dopravní nehodě vyhodnocena znalcem
z ekonomických důvodů jako neopravitelná (totální škoda). Pořízením nové CAS 15
dojde k zajištění akceschopnosti jednotek HZS JmK v rámci zdolávání mimořádných
událostí na území Jihomoravského kraje.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Termín realizace, splnění technických parametrů zadavatele je do 15.12. 2014.
Nedošlo k podstatné změně oproti skutečnostem podle § 1 vyhlášky (součástí
předběžného oznámení dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „zákon“)) – jen upřesnění termínu splnění VZ

b) 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).

Nepořízením uvedené požární techniky nebude moci HZS kraje v plné míře
zabezpečovat požadovanou úroveň pomoci a stupeň ochrany obyvatel a majetku dle
PPP.
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c) Veřejný zadavatel může vymezit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění
zvolené alternativy veřejné zakázky.
d) Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky obměnou za stávající cisternovou
automobilovou stříkačku po dopravní nehodě - oprava je vzhledem k rozsahu
poškození neekonomická, Pořízením cisternové automobilové stříkačky dojde ke
zkvalitnění provádění záchranných a likvidačních prací, ke zvýšení efektivity a
ekonomiky zásahové činnosti HZS.
e) Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.
Pořízení
uvedené techniky je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění
základních úkolů, stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č.133/1985 Sb., o
požární ochraně a prováděcími předpisy.

2.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na dodávky podle § 3 odst. 2 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 Je požadováno, požadovaná finanční hodnota
významných
dodávek.
(Veřejný zadavatel všech významných dodávek není specifikována –
povinně vyplní, pokud požadovaná finanční je specifikován pouze počet dodaných vozidel na
hodnota všech významných dodávek činí alespoň 3 kusy za poslední 3 roky celkem.
v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění požadavku na předložení seznamu Není požadováno.
techniků nebo technických útvarů, (Veřejný
zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na Není požadováno.
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a podpis zařízení nebo vybavení
dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na Není požadováno.
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly opatření týkající se
zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na Není požadováno.
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží
určeného k dodání.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na Požadavek je stanovený vyhl. č. 35/2007 Sb., o
předložení
dokladu
prokazujícího
shodu technických podmínkách požární techniky, ve
požadovaného výrobku vydaného příslušným znění vyhl. č. 53/2010 Sb.
orgánem.

3. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky podle § 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 přepokládané
hodnoty veřejné zakázky
Odůvodnění vymezení obchodních podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než
je 5% 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 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

Není požadováno.
Je požadováno, ale nepřesahuje dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Není požadováno.

Není požadováno.

Není požadováno.

Není požadováno.

Nejedná se o stavební práci.

4. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
a) české technické normy přejímající evropské
normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,

Odůvodnění technické podmínky
a) ČSN EN 1846-2 vychází z vyhl. č. 35/2007
Sb., o technických podmínkách požární
techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb

5. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

ekonomická výhodnost nabídky

Není požadováno.

V případě ekonomické výhodnosti nabídky uvést
dílčí hodnotící kritéria, a pokud dílčí hodnotící
kritérium nabídková cena má nižší váhu než
80 % u veřejných zakázek na dodávky, uvést
přiměřenost jejich stanovení.

Není požadováno.

plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje

