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         Odůvodnění VZ 

Odůvodnění veřejné zakázky 
(podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)) 
 
Název veřejné zakázky:  
„Úvěr – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz“, poř. č. 115/2015 
  

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 
vyhlášky. 

a) Změny nebyly provedeny 
 

b) Změny nebyly provedeny 
c) Změny nebyly provedeny 

 
d)  Změny nebyly provedeny 

 

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, snížení kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů. 

Nerealizací plnění veřejné zakázky může dojít 
k nenaplnění potřeb zadavatele, nezískání 
požadovaných finančních prostředků na nákup 
nemovitosti. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 

Zadavatel nevymezuje. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Zadavatel nevymezuje. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Zadavatel neuvádí. 

 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na služby podle § 3 odst. 2 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 
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požadovaná finanční hodnota všech 
významných služeb činí v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků či technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje. 

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.  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
provedení kontroly technické kapacity veřejným 

Zadavatel nepožaduje. 
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zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, 
případně provedení kontroly opatření týkajících 
se zabezpečení jakosti a výzkumu.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za poskytování 
příslušných služeb (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším 
stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou, 
nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři 
roky.)  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.  

Zadavatel nepožaduje. 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby podle § 4 vyhlášky 

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

Splácení poskytnutého úvěru bude probíhat na 
základě splátkového kalendáře navrženého 
poskytovatelem. 

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

Zadavatel nepožaduje. 

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

Zadavatel nepožaduje.  

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

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 
vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele 
s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel 
odůvodní vymezení obchodních podmínek 
veřejné zakázky ve vztahu ke svým potřebám a 
k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Obchodní podmínky jsou vymezeny požadavky 
na obsah smlouvy v rozsahu zabezpečujícím 
splnění předmětu veřejné zakázky a s ohledem 
na obchodní zvyklosti zadavatele. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Zadavatel specifikuje technické podmínky 
jednoznačnou specifikací plnění předmětu 
veřejné zakázky v zadávací dokumentaci. 

Zadavatel nespecifikoval. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena v Kč. S ohledem na jednoznačnou specifikaci a 
stanovení podmínek plnění předmětu veřejné 
zakázky zadavatel upřednostní minimální 
finanční náročnost pořizovaného plnění. 
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