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Odůvodnění veřejné zakázky
„Cisternové automobilní stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů –
opakované vyhlášení“

1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v rozsahu § 1, 2 vyhlášky
232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
a)
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací nejen při dopravních nehodách.
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 26 ks cisternových automobilních stříkaček
CAS 20 z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Technika bude pořízena z finančních prostředků získaných z Fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů. Finanční prostředky budou použity na obnovu zastaralé
techniky.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je do 6 měsíců od uzavření smluvního
vztahu s vybraným uchazečem. Termín splnění je nastaven tak, aby uchazeči měli
dostatečný čas na výrobu (dodání) požadované techniky včetně účelových nástaveb,
zástavbu komunikačních systémů, provedení požadovaných barevných úprav a
montáž světelného výstražného zařízení.
b) Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil
při stanovení zadávacích podmínek.
Nerealizací veřejné zakázky nedojde k zproduktivnění a zrychlení záchranných
činností jednotek HZS ČR. V případě prodlení veřejné zakázky nedojde
k zproduktivnění a zrychlení záchranných činností jednotek HZS ČR
v předpokládaném termínu. Snížení kvality plnění může mít za následek, že zařízení
nepřinese požadované efekty. Vynakládání dalších finančních prostředků na tuto
realizaci odčerpá finanční prostředky potřebné pro vybavení jednotek jinými
důležitými prostředky.
c) Veřejný zadavatel může vymezit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění
zvolené alternativy veřejné zakázky
K veřejné zakázce zatím není známá alternativa
d) Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle
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Veřejná zakázka pozitivně ovlivní plnění plánovaného cíle, zejména při záchraně
osob u dopravních nehod.
e) Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky
---------------------2.

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 Mezi výrobci požárních automobilů dochází
významných dodávek
(Veřejný zadavatel k určitému vymezení ve výrobním sortimentu, a
povinně vyplní, pokud požadovaná finanční to s ohledem na vysoké náklady související
hodnota všech významných dodávek činí s pořizováním
některých
sofistikovaných
v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané výrobních zařízení. Určité výrobní technologie
hodnoty veřejné zakázky.)
není možné plnohodnotně realizovat bez
sofistikovaných
technologií.
Seznam
významných dodávek současně umožňuje
vyloučit výrobce bez dostatečné výrobní
zkušenosti.
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 Bez doložení požadovaných výkresů nelze
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží dostatečně
posoudit,
zda
je
uchazeč
určeného k dodání.
kvalifikovaný dodat velice specifický předmět
plnění.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na Požadavek na prokázání shody výrobku
předložení
dokladu
prokazujícího
shodu s právními a technickými požadavky je v souladu
požadovaného výrobku vydaného příslušným se zákonnými podmínkami pro zařazení CAS
orgánem.
k jednotce HZS ČR.

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

Není požadováno
Není požadováno

Není požadováno
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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 § 4 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

CAS je určena k nasazení u jednotek HZS ČR po
dobu nejméně 16 let a poté bude převedeno
k jednotkám SDH obcí.
Není požadováno

Není požadováno

Není požadováno

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

Odůvodnění technické podmínky

Např.: dle § 46 zákona
vyhláška č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č.
53/2010 Sb.,
vyhláška č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.
226/2005 Sb.,
a) technické podmínky stanovené formou
požadavků na výkon.

Technické podmínky stanovené zadavatelem
definují požadavky na plnou funkčnost zařízení,
na požadované taktické parametry, dostatečnou
životnost a potřebnou míru bezpečnosti při
použití.

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

Odůvodnění

Nejnižší nabídková cena

----------------

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.

Dílčími hodnoticími kritérii jsou:
Minimální celková výška CAS a maximální měrný
výkon pro minimalizaci doby dojezdu na místo
zásahu, a to zejména s ohledem na podjízdné
výšky stavebních a dopravních konstrukcí.
Brzdný systém zadavatel zvolil z důvodu, že s
ohledem na požadovaný měrný výkon a
požadovanou dynamiku jízdy v rámci operačního
řízení preferuje osazení náprav kotoučovými
provozními brzdami s indikací opotřebení
brzdových segmentů.

Ing
Tomáš
……………………………..
Vlašánek
(podepsáno elektronicky)

Ing. Tomáš Vlašánek

vedoucí oddělení veřejných zakázek GŘ HZS ČR
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