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Odůvodnění veřejné zakázky
V souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 o podrobnostech
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen
„vyhláška“), zadavatel uveřejňuje odůvodnění veřejné zakázky.
Odůvodnění se vztahuje k veřejné zakázce s názvem „Vybudování Národní kontrolní autority
NKA“.
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 termínu splnění
veřejné
zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
Stručný důvod potřeby a rizika při
zakázky, která zadavatel zohlednil při
nerealizaci:
stanovení
Rizikem při ne realizaci celého projektu lze
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika
spatřovat v nemožnosti využití otisku prstu
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s
uloženého v elektronických veřejných
plněním
dokladech
pro
ověření
totožnosti
veřejné zakázky, snížené kvality plnění,
kontrolovaných osob a to jak Policií ČR
vynaložení dalších finančních nákladů.
zejména při hraniční kontrole tak i ostatními
oprávněnými
subjekty
státní
správy.
Nemožnost důvěryhodně ověřit totožnost
osoby významným způsobem zvyšuje
možnost pachatelů a osob podílející se na
nelegální migraci a uprchlíků, zneužívat
podobu jiných osoby jako své vlastní.
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Vytvoření NKA je dále vyžadováno dle
evropských a celosvětových standardů jako
důvěryhodné autority pro práci s certifikáty
pravosti elektronických veřejných dokladů.
V případě ne realizace projektu v tomto
období přijde Česká republika o možnost
čerpat finanční prostředky z Norských fondů.
S ohledem na skutečnost, že může být
investiční akce plánována pouze v jednom
dotačním programu, bylo by možné žádat na
tuto aktivitu finance až v období po roce
2020.
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.
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Vymezení technických podmínek veřejné
dle požadavků konečného uživatele s
zakázky bylo provedeno v souladu s
ohledem na podmínky budoucího provozu
ustanovením §45 a § 46 zákona
předmětu zakázky.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání
Bude hodnocena ekonomická výhodnost
veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky při splnění všech požadavků a
nabídky v souladu s ustanovením § 78 odst. podmínek
stanovených
v
zadávací
1 písm. a) zákona.
dokumentaci.
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