Statutární město Ostrava
Magistrát

Odů
Odůvodnění
VZ

Odůvodnění
ní veřejné zakázky
(podle vyhlášky č.. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodn
odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky a odůvodně
vodnění veřejné zakázky)
Název veřejné zakázky:
„Safari v ZOO Ostrava – dopravní prostředky“,
prost
poř. č. 16/2013
Odůvodnění
ění účelnosti
ú
veřejné
ejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
ěny
a) v popisu potřeb,
eb, které mají být splněním
spln
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné
ejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu
ětu veřejné
ve
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném
edpokládaném termínu spln
splnění veřejné
zakázky,
oproti skutečnostem
nostem uvedeným podle § 1
vyhlášky.
Popis rizik souvisejících s plněním
ěním veřejné
ve
zakázky, která zadavatel zohlednil při
p stanovení
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné
ejné zakázky, prodlení s plněním
veřejné
ejné zakázky, snížení kvality plnění,
pln
vynaložení dalších finančních
ních nákladů.
náklad
Veřejný zadavatel může
že vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění
ní zvolené
alternativy veřejné zakázky.

a) Změny nebyly provedeny.
b) Změny nebyly provedeny
c) Změny nebyly provedeny.
d) Leden 2014

Nerealizací plnění veřejné
ejné zakázky může
m
dojít
k nenaplnění potřeby
eby zadavatele a tudíž
k nedosažení požadovaného zatraktivnění
zatraktivn
safari
a zvýšení počtu návštěvníků.. Rizika se zadavatel
snaží eliminovat ujednáními o smluvních
pokutách v požadavcích na obsah smlouvy
(příloha č. 1 Zadávací dokumentace).
Zadavatel nevymezuje.

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

Zadavatel nevymezuje.

Zadavatel může
že uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné
ejné zakázky.

Zadavatel neuvádí.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační
kvalifika
předpoklady pro plnění
ění veřejné
ve
zakázky
na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
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Odůvodnění přiměřenosti
enosti požadavků
požadavk na seznam
významných dodávek.(Veřejný
ejný zadavatel
povinně vyplní, pokud požadovaná finanční
finan
hodnota všech významných dodávek činí
v souhrnu min. trojnásobek předpokládané
edpokládané
hodnoty veřejné zakázky).

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti
enosti požadavku na
předložení seznamu techniků
ů nebo technických
útvarů. Veřejný
ejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení
edložení seznamu více než ttří
techniků nebo technických útvarů).
útvarů

Zadavatel nepožaduje.
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Odůvodnění přiměřenosti
enosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení
a opatření
ení používaných dodavatelem k zajištění
jakosti nebo vybavení dodavatele určeného
ur
k provádění výzkumu.

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel požaduje předložení
edložení popisu zboží z
důvodu posouzení dodržení požadovaných
vlastností dodávaného zboží.

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

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění
ní vymezení obchodních podmínek veřejné
ve
zakázky na dodávky podle § 4 vyhlášky
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Odůvodnění
ní vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu
tu splatnosti faktur než 30 dn
dnů.

hodnotu než stanoví
Zadavatel nestanovil vyšší hodnotu,
vyhláška.

Odůvodnění
ní vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění
ění odpovědnosti
odpov
za škodu způsobenou
sobenou dodavatelem třetím
t
osobám ve výši přesahující
esahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
ejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel nestanovil vyšší hodnotu, než stanoví
vyhláška.

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

Zadavatel nestanovil vyšší hodnotu,
hodnotu než stanoví
vyhláška.

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

hodnotu než stanoví
Zadavatel nestanovil vyšší hodnotu,
vyhláška.

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

Další obchodní podmínky jsou vymezeny
v požadavcích
h na obsah smlouvy
smlouv (příloha č. 1
Zadávací
dokumentace)
v rozsahu
zabezpečujícím splnění
ní předmětu
př
veřejné
zakázky v termínu, množství, kvalitě,
kvalit
a
s ohledem na obchodní zvyklosti zadavatele.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné
ve
zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Technické podmínky veřejné
ejné zakázky jsou
vymezeny technickou zprávou zpracovanou
společností V & V stavební a statická kancelář,
kancelá
spol. s r.o. v dubnu 2013, s odkazem na české
technické normy a platné prováděcí
provád
předpisy
související s plněním předmětu
tu ve
veřejné zakázky.

Technická
zpráva
vymezuje
požadované
technické charakteristiky a požadavky na
předmětnou
tnou dodávku, jejichž prost
prostřednictvím je
předmět veřejné
ejné zakázky na dodávky popsán
jednoznačně a objektivně způsobem
způ
vyjadřujícím
účel
el využití požadovaného plnění.
plně

Odůvodnění
ní stanovení základních a dílčích
díl ích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
DPH

3/3

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz

Odůvodnění
vodnění
S ohledem na jednoznačnou
jednoznač
specifikaci a
stanovení podmínek plnění
ění předmětu
p
veřejné
zakázky zadavatel upřednost
řednostňuje minimální
finanční náročnost pořizovaného
izovaného plnění.
pln
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