Odůvodnění veřejné zakázky
Čj.: ZSM-14-10/OVZ-2016

Veřejná zakázka s názvem:
Dodávky pneumatik v letech 2016 až 2018
Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1) odst. a)
a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Popis potřeb, které mají být Splněním předmětné VZ budou vytvořeny předpoklady
splněním veřejné zakázky naplněny
pro zajištění bezpečného provozu služebních dopravních
prostředků MV a Policie ČR (dále jen „SDP“), u kterých
zadavatel zajišťuje jejich servis a opravy.
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky
pneumatik pro osobní, nákladní a užitková vozidla,
autobusy a motocykly.
Popis vzájemného vztahu předmětu Předmětná veřejná zakázka vytváří předpoklady pro
veřejné zakázky a potřeb zadavatele zajištění plnění úkolů zadavatelem na úseku servisu a
oprav SDP
Předpokládaný
termín
splnění Zakázka bude plněna po dobu 24 měsíců od uzavření
veřejné zakázky
Smlouvy.
Popis rizik souvisejících s plněním Pokud tato veřejná zakázka nebude realizována, podle
veřejné zakázky, která zadavatel požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, nebude
zohlednil při stanovení zadávacích možné zabezpečit v plném rozsahu servis a opravy SDP.
podmínek.
Jde zejména o rizika ne realizace Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:
veřejné zakázky, prodlení s plněním Zadavatel pro tento případ v návrhu smlouvy stanovil
veřejné zakázky, snížené kvality sankční prostředky za prodlení s plněním veřejné zakázky.
plnění,
vynaložení
dalších
finančních nákladů.
Riziko snížení kvality plnění:
Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována
v zadávacích podmínkách (Smlouvě):
 závazek Prodávajícího dodat pneumatiky s minimálními
indexovými parametry, nabídnutého výrobce, typu
dezénu a označení pneumatiky (dále jen technická
specifikace) uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy,
 všechno dodávané Zboží bude homologované, nové,
nepoužité a v době převzetí Kupujícím nebude starší
18 měsíců,
 prodávající nesmí dodat takové pneumatiky, které byly
hodnoceny testy certifikovaných zkušeben v rámci
Evropské unie (TÚV, ADAC, d´Test, AutoBild) jako
„neuspokojivé“.
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Odůvodnění veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve smyslu
§156 ZVZ čl. (1) odst. b) a § 3 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Předložení seznamu významných Není požadováno v zadávacích podmínkách.
dodávek s hodnotou v souhrnu min. Je požadován seznam významných dodávek, ale
trojnásobek předpokládané hodnoty s hodnotou v souhrnu nižší než je trojnásobek
VZ
předpokládané hodnoty.
Předložení seznamu více než 3 Není požadováno v zadávacích podmínkách.
techniků nebo technických útvarů
Předložení
popisu
technického Není požadováno v zadávacích podmínkách.
vybavení a opatření k zajištění
jakosti dodávky
Provedení kontroly výrobní kapacity Není požadováno v zadávacích podmínkách.
veřejným zadavatelem
Vzorky, popisy nebo fotografie zboží Není požadováno v zadávacích podmínkách.
určeného k dodání
Doklad
prokazující
shodu Není požadováno v zadávacích podmínkách.
požadovaného výrobku vydaným
příslušným orgánem
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1)
odst. c) a § 4 odst. (1) a (2) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění lhůty splatnosti faktur Neodůvodňuje se, splatnost faktur je stanovena na 30 dní.
delší než 30 dní od data vystavení
Odůvodnění požadavku na pojištění Neodůvodňuje se, neboť limit pojistné odpovědnosti
odpovědnosti za škodu způsobenou nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ
dodavatelem třetím osobám ve výši (5 312 000,- Kč). Prodávající je po celou dobu účinnosti
přesahující
dvojnásobek této Smlouvy povinen být pojištěn pro případ vzniku
předpokládané hodnoty veřejné
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní
zakázky
činností s tím, že limit pojistného plnění musí činit
minimálně 10,000.000,- Kč.
Odůvodnění
požadavku
na
bankovní záruku vyšší než je 5% Není požadováno v zadávacích podmínkách.
ceny veřejné zakázky
Odůvodnění požadavku na záruční Délka záruční doby činí dvacet čtyři (24) měsíců,
lhůtu delší než 24 měsíců
nestanoví-li výrobce dodaného Zboží záruční dobu delší.
Odůvodnění smluvní pokuty za
prodlení dodavatele vyšší než 0,2%
z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení

Neodůvodňuje se, neboť výše sankce za prodlení
dodavatele není vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty
veřejné zakázky (10 624,- Kč). Ve Smlouvě zadavatel
stanoví, že pokud je Prodávající v prodlení s dodáním
Zboží, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.

Odůvodnění smluvní pokuty za
prodlení zadavatele s úhradou faktur Není stanoveno v zadávacích podmínkách.
vyšší než 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení.
Odůvodnění
vymezení
dalších Veškeré obchodní podmínky jsou vymezeny ve vztahu k
obchodních podmínek
rozsahu, složitosti a zaměření požadovaného předmětu
plnění.
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Odůvodnění veřejné zakázky
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1)
odst. c) a § 5 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění vymezení technických
podmínek ve vztahu k potřebám
zadavatele a k rizikům souvisejícím
s plněním veřejné zakázky.

Důvod pro vymezení kvality poptávaných pneumatik
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky vychází ze
skutečnosti, že pneumatiky určené k montáži na SDP musí
splňovat technické podmínky provozu vozidel pro daný typ
a užití vozidla. Dalším důvodem vymezení kvality
poptávaných pneumatik je jejich určení k plnění úkolů
Policie České republiky, tj. k plnění důležitých
bezpečnostních úkolů spočívajících v ochraně majetku,
života a zdraví obyvatel České republiky a to jak při plnění
úkolů Policie České republiky jako takové, tak i s ohledem
na její funkci jedné ze složek integrovaného záchranného
systému a z tohoto důvodu klade zadavatel na kvalitu
pneumatik vysoký důraz.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele §156 ZVZ čl. (1) odst. d) a § 6 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle
Ostatní kritéria nejsou stanovena
kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Ostatní kritéria
nejsou stanovena.
Dílčí kritéria hodnocení

Nejsou stanovena

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
5 312 000,- Kč bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena za
období 24 měsíců v souladu s ustanovením návrhu
Smlouvy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla
stanovena na základě pravidelných vyhodnocení dodávek
za předcházejících 12 měsíců a vynásobena počtem let
účinnosti budoucí uzavřené kupní smlouvy v souladu s §
14 odst. 3 písm. a) a s § 14 odst. 4
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