Odůvodnění veřejné zakázky

III.

podle Vyhlášky č. 232/2012 Sb.,o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
a v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
„Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou
karet“

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
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 termínu splnění
veřejné zakázky.

a) Potřeba zajištění nákupu pohonných hmot u
čerpacích stanic pro všechny veřejné
zadavatele Ministerstva vnitra, resp. zajištění
provozu služebních vozidel pro plnění
služebních úkolů.
b) Předmětem veřejné zakázky je nákup
pohonných hmot (Naturalu 95 a motorové
nafty) u čerpacích stanic prostřednictvím karet,
a to po dobu 48 měsíců (4 roky). K zajištění
flexibilnosti nákupu pohonných hmot je
nezbytné využívat služeb čerpacích stanic,
které
nejsou
ve
vlastnictví
veřejných
zadavatelů Ministerstva vnitra. K usnadnění
realizace jednotlivých nákupů a zároveň
efektivnější kontrole vynakládání veřejných
prostředků k nákupu pohonných hmot,
centrální zadavatel zvolil nákup formou
odběrových karet.
c) K zajištění účelu, tedy provozuschopnosti
vozidel, je nutný nákup pohonných hmot.
d) Veřejná zakázka je koncipovaná na období
48 měsíců. Předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky je 31.12.2019.

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.

Riziko nerealizace veřejné zakázky:
Nerealizace
veřejné
zakázky
neovlivní
bezprostředně činnost zadavatele, nepodaří se
snížit
finanční
náročnost
při
čerpání
pohonných hmot.
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:
Prodlení s plněním veřejné zakázky dočasně
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zamezí snížit finanční náročnost nákupu
pohonných hmot, zadavatel bude nuce
postupovat dle stávajícího systému.
Riziko snížení kvality plnění:
Zadavatel v zadávací dokumentaci a následně
ve smlouvě stanoví požadavek na kvalitu
pohonných hmot v technických podmínkách.
Ve smlouvě bude stanoveno opatření
(
sankce ) za nesplnění kvality pohonných hmot.
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů:
Vzhledem k tomu, že předmět plnění veřejné
zakázky je jasně definován požadovanými
parametry nepředpokládá zadavatel vznik
dalších finančních nároků.
Popis vymezení varianty naplnění potřeby Veřejná zakázka bude zadávána základním a
a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné nejobjektivnějším druhem zadávacího řízení –
zakázky.
otevřeným řízením.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Veřejná zakázka plně ovlivní naplnění cíle.
V případě její nerealizace by došlo k dalšímu
pokračovájní vyšších finančních nákladů na
nákup pohonných hmot.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky. (nepovinný údaj)

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky je plně
vymezeno v předchozích zdůvodněních.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro
plnění veřejné zakázky na dodávky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na Požadovaná hodnota významných dodávek
seznam významných dodávek. (Veřejný nepřevyšuje
trojnásobek
předpokládané
zadavatel
povinně
vyplní,
pokud hodnoty.
požadovaná finanční hodnota všech
významných dodávek činí v souhrnu
minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje více jak tři techniky,
předložení
seznamu
techniků
či kteří se budou podílet na plnění veřejné
technických útvarů. (Veřejný zadavatel zakázky.
povinně
vyplní,
pokud
požaduje
předložení seznamu více než tří techniků
nebo technických útvarů.)
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Není požadováno.
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 Není požadováno.
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 Není požadováno.
předložení vzorků, popisů nebo fotografií
zboží určeného k dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného
výrobku
vydaného
příslušným orgánem.

Přiměřenost spočívá v požadavku zadavatele
na splnění podmínek stanovených v České
republice pro provoz vozidel na pozemních
komunikacích.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky 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.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší
než 5 % ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící 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

Zadavatel požaduje splatnost faktur ve lhůtě
30 dnů od doručení faktury.
Zadavatel
podmínku.

nepožaduje

tuto

obchodní

Zadavatel
podmínku.

nepožaduje

tuto

obchodní

Zadavatel požaduje záruční lhůtu v délce 24
měsíců.
Zadavatel nepožaduje smluvní pokutu za
prodlení vyšší než 0,2 % z předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Vyšší sazba není požadována.
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% z dlužné částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních Zadavatel
podmínek .
podmínky.

nepožaduje

další

obchodní

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
Odůvodnění vymezení technických
podmínek ve vztahu k potřebám veřejného
zadavatele a rizikům souvisejícím s plněním
veřejné zakázky.

Technické podmínky pohonných hmot jsou
stanoveny k optimálnímu výkonu
používaných vozidel, rizika související
s plněním veřejné zakázky jsou eliminována
požadovanou kvalitou pohonných hmot.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

1. Výše nabídkové ceny.......………….85%.

Uvedená kritéria nejlépe naplňují potřeby
zadavatele na hospodárné vynakládání
finančních prostředků na nákup pohonných
hmot.

2. Pokrytí….……………………………..15%.

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty
Hodnota

Odůvodnění

1 166 000 000 Kč

Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s § 13 a §
14 z. č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, na základě
kvalifikovaného odhadu a skutečného čerpání pohonných hmot
v resortu Ministerstva vnitra v letech 2013 a 2014.
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