Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Omezení zdravotních následků
v místech nelegální výroby narkotik“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky

Residuální kontaminace po výrobě narkotik
přetrvává
ve
stavebních
prvcích
včetně
vzdálenějších míst od samotného místa výroby
dlouhou dobu s účinky na fyzické i duševní zdraví.
Zahraniční literatura uvádí průměrné hodnoty 22x
překračující maximální expoziční limity, uvolňující
se z porézních struktur (např. nábytek, textilie,
sádrokarton) i dlouhou dobu (týdny, měsíce, roky)
po skončení výrobních procesů. Ventilace a
odpadní potrubí zase roznáší kontaminaci do
dalších částí stavby, ohrožující nezúčastněné
osoby včetně dětí zejména dermální absorpcí
nebo
ingescí.
Literatura
uvádí
počty
exponovaných osob v řádech tisíců u odhalených
výroben a až desetitisíců osob u neodhalených.
Kvalifikovaně ošetřené místo činu snižuje
expoziční hodnoty rizika na minimum a omezuje
počet zasažených osob na stovky. Vhodné
technologicko-taktické postupy tak zajistí ochranu
občanů i zasahujícího bezpečnostního personálu.
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné Projektem má být dosaženo vyvinutí a praktická
zakázky naplněny.
implementace
do
podmínek
Policie
ČR
následujících
zahraničních
technologických
postupů.
- pro snížení expozice policejních orgánů i
nezúčastněných osob do taktických
postupů PČR
- zpracování vhodných technologických
postupů a směrnic a jejich metodické
testování v podmínkách PČR včetně
ověření
účinnosti
akreditovanými
laboratorními
metodami.
Výsledné
postupy musí být s ohledem na
přeshraniční
charakter
obchodu
s
narkotiky nezávisle certifikovány dle
mezinárodních standardů pracovištěm
akreditovaným podle evropských norem
- výsledkem by měl být i předpis
nelegislativní povahy upravující činnosti
na místě s ohledem na minimalizaci škod
na
majetku
a
zdraví,
reflektující
ustanovení zák. č. 328/2000 Sb., o zdraví
lidu.

Popisu předmětu veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je snížení sekundární
kontaminace bezpečnostního personálu, prostor i
nezúčastněné veřejnosti v místech nelegální
výroby či pěstování biologicky aktivních látek.
Dále bude zaměřena na identifikaci a srovnání
postupů zavedených v zahraničí, na jejich ověření
a transformaci v souladu s mezinárodními postupy
do podmínek PČR, včetně právně validních,
akreditovaných odběrů a chemických analýz
vzorků z konkrétních míst, umožňující cílené
zaměření takticko-technologických postupů a
jejich následnou validaci a certifikaci.

Popis vzájemného vztahu předmětu
zakázky a potřeb zadavatele.

V ČR zatím nebyla provedena komplexní analýza
kontaminace výroben narkotik a okolních prostor
včetně exponovaných osob. Srovnání údajů
získaných akreditovanou analýzou s literárními
zdroji bude možné připravit technologicko-taktické
veřejné
postupy pro PČR zajišťující ochranu občanů i
vlastního personálu před expozicí zdraví
škodlivými chemickými látkami a narkotiky.
Ověřením vyvinutých postupů lze formulovat
nelegislativní směrnici pro operační postupy a
metodiku certifikovatelnou dle mezinárodních
standardů.

Předpokládaném termín splnění veřejné zakázky.

31. 12. 2016

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
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 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.

Výsledky budou primárně orientovány na eliminaci
vlivů drogové kriminality na zdraví občanů,
sekundárně na snížení expozice zasahujících
policistů při výkonu služby v kontaminovaném
prostředí. Části výsledků mohou být využity i
dalšími orgány státní správy, např. Celní správou
nebo orgány ochrany veřejného zdraví.
---

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.)

---

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.)

---

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

---

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

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na služby 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
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní,
pokud požadovaná finanční hodnota všech
významných služeb činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)

---

Alespoň jeden z členů výzkumného týmu, který se
bude podílet na řešení veřejné zakázky, musí mít
praxi v řešení výzkumného projektu minimálně 3
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
roky a alespoň 1 člen navrhovaného výzkumného
předložení seznamu techniků nebo technických
týmu se podílel na plnění minimálně jedné
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
zakázky v oblasti předmětu veřejné zakázky či
předložení seznamu více než tří techniků nebo
předmětu obdobném.
technických útvarů.)
Prokazatelné vybavení prostředky PPE i COLPRO
(pomůcky
osobní
a
kolektivní
ochrany).
Požadavek se prokáže čestným prohlášením.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.

Zadavatel stanovil technické vybavení a opatření
používaných k realizaci zakázky s ohledem na
rozsah a předmět veřejné zakázky. Splnění těchto
požadavků je nezbytné k prokázání schopnosti
uchazeče vytvořit a zajistit provoz operativního
systému.

Předmětem zakázky je tvůrčí vývojová činnost
(aplikovaný výzkum), která vyžaduje vynikající
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
orientaci v problematice nejen po teoretické, ale i
provedení kontroly technické kapacity veřejným
po praktické stránce fungování predikčních
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
systémů. Zadavatelem stanovená minimální délka
případně provedení kontroly opatření týkajících se
praxe a vzdělání u vybraných osob je pro
zabezpečení jakosti a výzkumu.
zadavatele zárukou zkušených a kvalitních osob
odpovědných za realizaci veřejné zakázky.
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,

Alespoň jeden z členů výzkumného týmu, který se
bude podílet na řešení veřejné zakázky, musí mít
praxi v řešení výzkumného projektu minimálně 3
roky a alespoň 1 člen navrhovaného výzkumného
týmu se podílel na plnění minimálně jedné
zakázky v oblasti předmětu veřejné zakázky či

pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou,
nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři
roky.)

předmětu obdobném.
Prokazatelné vybavení prostředky PPE i COLPRO
(pomůcky
osobní
a
kolektivní
ochrany).
Požadavek se prokáže čestným prohlášením.

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.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 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 požadavku na
předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu stavebních prací, ze kterého bude
vyplývat, že finanční hodnota uvedených
stavebních prací je v souhrnu minimálně
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)

---

Odůvodnění přiměřenosti 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 osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za vedení
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně
vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci
delší než pět let.)

---

Odůvodnění 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.

---

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

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve

Nepožaduje se v ZD.

výši přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je
5 % ceny veřejné zakázky.

Nepožaduje se v ZD.

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

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.

Nepožaduje se v ZD

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.

Nepožaduje se v ZD

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.

Nepožaduje se v ZD

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

Odůvodnění technické podmínky
Výsledkem řešení bude:
1) výsledky promítnuté do směrnic a předpisů
nelegislativní povahy závazných v rámci
kompetence příslušného poskytovatele.
Směrnice či předpis nelegislativní povahy závazný
v rámci kompetence příslušného poskytovatele
umožní zakotvení činností příslušných útvarů PČR
s ohledem na jejich právní a taktické aspekty
použití.
2) certifikovaná metodika
Metodika postupu minimalizace kontaminace osob
i prostředí, certifikovaná orgánem akreditovaným
dle evropských norem, musí být s ohledem na
přeshraniční charakter obchodu s narkotiky
formulována v souladu s mezinárodními
standardy.

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

Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická
výhodnost nabídky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku
na služby ve výzkumu a vývoji a jejich
předmětem
je
aplikovaný
výzkum
či
experimentální vývoj s cílem získání nových
poznatků zaměřených na budoucí využití
v praxi, je při hodnocení předložených nabídek
kladen důraz na kvalitu a odbornou úroveň
nabídky (váha 20 %) a na zvolenou metodologii,
techniky, metody či postupy řešení (20 %). Cenu
nabídky lze pokládat jako váhu promítnutou do
dvou kritérií. Jednak do kritéria odůvodnění
položek rozpočtu a oprávněnost nákladů (20 %),

jednak do kritéria celková cena nabídky (40 %).
Toto rozložení kritérií bylo zvoleno vzhledem ke
specifičnosti bezpečnostního výzkumu a nutnosti
individuálního posouzení zejména odborné kvality
jednotlivých nabídek ve vztahu k jejich přínosu a
dopadu na bezpečnost ČR a jejích obyvatel
v souvislosti
se
stanovenými
prioritami
bezpečnostního výzkumu v ČR. Cílem zadavatele
je vybrat jako nejvhodnější nabídku tu, která bude
nejvýhodnější zejména po odborné stránce
s nejkvalitnějším výstupem, samozřejmě ovšem
s přihlédnutím i k ceně.
Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

Odůvodnění

2 200 tis. Kč bez DPH

Na základě průzkumu trhu bylo zjištěno, že
náklady na projekt lze odhadnout na cca. 2,2
milion Kč bez DPH. Režijní náklady jsou v případě
firem libovolné, v případě výzkumných institucí a
vysokých škol jsou režijní náklady uplatňovány
obvykle jako fixní procentuální sazba a liší se
významně mezi jednotlivými institucemi (pohybují
se od jednotek do téměř 30 procent).

