
 

I. 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem je pořízení nových cisternových automobilových stříkaček 
CAS 20, které budou užívány pro zajištění požární ochrany a 
integrovaného záchranného systému na území Statutárního 
města Ostravy. Nahrazena budou stávající vozidla, která jsou za 
hranicí životnosti a která již neodpovídají aktálním požadavkům 
na zásahovou činnost. Odkup těchto použitých vozidel je rovněž 
součástí této veřejné zakázky. 

Popis vzájemného vztahu mezi 
realizovanou veřejnou zakázkou 
a plánovaným cílem 

Pořízením této techniky dojde ke zlepšení podmínek pro výkon 
činností Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
na území města Ostravy.     

Popis alternativ naplnění 
plánovaného cíle a zdůvodnění 
zvolené alternativy veřejné 
zakázky 

Alternativou je nepořízení techniky a užívání techniky stávající. 
Vzhledem k jejímu stavu se však jedná pouze o dočasné řešení, 
nezanedbatelné by byly rovněž rostoucí náklady na opravy a 
pořízení náhradních dílů. Proto zadavatel zvolil alternativu obnovy 
techniky. 

Popis toho, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle 

Pořízená technika je určena pro hasičskou stanici Slezská Ostrava 
a Přívoz . Pořízením dojde k sjednocení výbavy všech stanic HZS 
MSK na území SMO na pozici 1.vozu v souladu se systemizací 
vozidel HZS MSK a zároveň bude z podstatné části vyřešena 
obnova již zastaralé a dosluhující techniky. 

Další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky 
(nepovinný údaj) 

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

 

II. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na dodávky 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na seznam 
významných dodávek 

Seznam významných dodávek je požadován za účelem prokázání a 
ověření schopnosti dodavatele splnit veřejnou zakázku 
v požadovaném rozsahu a kvalitě. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu techniků či 
technických útvarů 

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

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

Doložení certifikátů dle EN 1846-2, ECE 17 a ECE 29 na 
prodloužení kabiny, popř. na nástavbu, odpovídající předmětu 
veřejné zakázky je požadováno za účelem prokázání a ověření 
schopnosti dodavatele splnit veřejnou zakázku v požadovaném 
rozsahu a kvalitě. Předložením certifikátů bude současně zaručena 
shoda dodané techniky s příslušnými normami. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na provedení 
kontroly výrobní kapacity 

 
 
 



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

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

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

 
----------- 

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

Zadavatel požaduje doložení certiikátu TÚPO nebo prohlášení o 
shodě v souladu s ustanoveními  vyhlášky č. 35/2007 Sb., o 
technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 
53/2010 Sb. , které stanoví, že technické podmínky se považují za 
splněné, je-li prokázáno provedení posouzení shody podle jiného 
právního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb.) 

 

III. 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
splatnost faktur 

Lhůta splatnosti 30 kalednářních dnů je standardní lhůtou 
splatnosti u zadavatele. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
požadavek na pojištění 
odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem 
třetím osobám 

 
 

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

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
požadavek bankovní záruky 

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

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
záruční lhůtu  

Záruční lhůta min. 24 měsíců a max. 60 měsíců na podvozek a 
min. 60 měsíců a max. 120 měsíců na nástavbu je standardní 
záruční lhůtou pro daný předmět plnění; smlouva je uzavřena 
podle zákona č. 513/1990 Sb., obchodního zákoníku, ve  znění 
pozdějších předpisů, který nestanoví zákonnou záruční lhůtu pro 
případ výskytu vad, proto je záruční lhůta stanovena smluvně.  

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení 
dodavatele 

Smluvní pokuta je stanovena v přiměřené výši, odpovídá celkové 
výši plnění  a v souladu se zásadou rovnosti smluvních stran 
odpovídá také výši smluvní pokuty za prodlení zadavatele 
s úhradou faktur. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení 
zadavatele s úhradou faktur 

Smlouva je uzavřena podle zákona č. 513/1990 Sb., obchodního 
zákoníku, ve  znění pozdějších předpisů, který umožňuje smluvním 
stranám sjednat výši smluvní pokuty (úroku z prodlení při úhradě 
faktur) – smluvní pokuta je stanovena v přiměřené výši, odpovídá 
celkové výši plnění a v souladu se zásadou rovnosti smluvních 
stran a odpovídá také výši smluvní pokuty za prodlení dodavatele.  

Odůvodnění vymezení dalších 
obchodních podmínek 

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



 

 

IV. 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 
zadavatele 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

silniční podvozek provoz v městské zástavbě 

provedení speciální technické jako 1.vůz musí umožňovat prvotní zásah u všech druhů událostí 

hmotností kategorie S z důvodu dostatečné hmotnostní rezervy 

 

V. 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného 
zadavatele 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena V případě splnění všech parametrů a technických podmínek 
požadovaných zadavatelem je rozhodující nabídková cena 
předmětu plnění. 

 

VI. 

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

Způsob hodnocení Odůvodnění 

Hodnocení podle základního 
hodnotícího kritéria nejnižší 
nabídková cena 

V případě splnění všech parametrů a technických podmínek 
požadovaných zadavatelem je rozhodující nabídková cena 
předmětu plnění. 

 

VII. 

Odůvodnění předpokládané hodnoty 

Hodnota Odůvodnění 

19 500 000 Kč bez DPH na základě obdobných zakázek z let 2010 a 2011 
 
 

 


