
 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) ve spojení s vyhláškou č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška“) 

 

název veřejné zakázky: 

„Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního 

plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace v 

roce 2016“  

 (dále jen „VZ“) 

 

Zadavatel VZ: Statutární město Ostrava 

sídlo: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30 

IČ: 00845451        

zastoupení: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

 

 

Organizátor VZ: eCENTRE, a.s.  

sídlo: 

korespondenční adresa:                    

Praha 7, Argentinská 286/38, PSČ 170 00 

Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 

IČ: 00635162           

zastoupení: Vítězslav Grygar – statutární ředitel 

kontaktní osoba: Ivona Štefková 

tel: 734 442 705 

e-mail: stefkova@ecentre.cz  
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Odůvodnění účelnosti VZ 

 
Změny oproti skutečnostem uvedeným 
v odůvodnění účelnosti VZ, které bylo součástí 
předběžného oznámení dle § 86 zákona, a to 
změny: 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
VZ naplněny, 

b) v popisu předmětu VZ, 
c) vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb 

zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění VZ 

 
 
 
 
a) bez změny 
 
b) bez změny 
c) bez změny 
 

e) d) bez změny 

 

Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která 
zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek (jde zejména o rizika nerealizace VZ, 
prodlení s plněním VZ, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů). 
 

 
V případě nerealizace či zpoždění plnění 
VZ  může dojít k neúměrnému navýšení 
cen za dodávky zemního plynu. 

 
Vymezení varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy VZ. 

 
Z důvodu časově náročné a podrobné 
přípravy podkladů pro VZ nepočítá 
zadavatel s jinou alternativou k naplnění 
potřeby. 
 

 
Popis toho, do jaké míry ovlivní VZ plnění 
plánovaného cíle. 
 

 
Do té nejvyšší míry, VZ je prostředkem 
k dosažení plánovaného cíle.  

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační 
předpoklady pro plnění VZ ve vztahu k předmětu VZ a k rizikům 

souvisejícím s plněním VZ  
 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - požadovaná 
finanční hodnota všech významných 
dodávek nečiní v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané hodnoty VZ. 
 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků či technických 
útvarů. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 
 



 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení popisu technického vybavení a 
opatření používaných dodavatelem k zajištění 
jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele 
určeného k provádění výzkumu. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
provedení kontroly výrobní kapacity zadavatelem 
nebo jinou osobou jeho jménem, případně 
provedení kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

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

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

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

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 
 
 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ  
ve vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům souvisejícím s plněním 

VZ 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám 
ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty VZ. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 
5 % ceny VZ. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 
 

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

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty VZ za 

 
Nerelevantní pro potřeby  VZ. 
 



 

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. 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 
 

 
Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 odst. 2 vyhlášky ve vztahu ke 
svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním 
VZ. 
 

 
Jednotliví pověřující zadavatelé jsou tzv. 
oprávněnými zákazníky ve smyslu zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a proto zadavatel 
vymezil další obchodní podmínky, které 
jsou standardní v příslušném 
energetickém odvětví. 
 

 
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a 

způsobu hodnocení nabídek 
 

Základní hodnotící kritérium Odůvodnění 

 
Nejnižší nabídková cena ve smyslu § 78 odst. 1 
písm. b) zákona. 

 
S ohledem na využití elektronické aukce, 
jakožto prostředku pro hodnocení nabídek, 
nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve 
vztahu k předmětu VZ. 
 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty VZ 

Hodnota Odůvodnění 

95.329.991,- Kč bez DPH 

 
Předpokládaná hodnota VZ byla 
stanovena na základě kvalifikovaného 
odhadu budoucí spotřeby a nákupní ceny 
v roce 2016.  
 

 

V Ostravě dne 10. 4. 2015 
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