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Odůvodnění veřejné 
(podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu od
veřejné zakázky a odůvodně
 
 
Veřejná zakázka: „Sportovní a 
č. 270/2013 
  
 

Odůvodnění úč

Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být spln

veřejné zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu ve

zakázky a potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splně

zakázky, 
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1
vyhlášky. 

Popis rizik souvisejících s plněním ve
zakázky, která zadavatel zohlednil p
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s
veřejné zakázky, snížení kvality plně
vynaložení dalších finančních náklad

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

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

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.
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         Odů

ění veřejné zakázky 
. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodn

ůvodnění veřejné zakázky) 

Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lu

ění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

ěny 
eb, které mají být splněním 

řejné zakázky, 
ř ětu veřejné 

 
edpokládaném termínu splnění veřejné 

nostem uvedeným podle § 1 

V bodech a) – d) nedošlo ke změ

a) Stavbou dojde k rozšíření možností trávení 
volného času v Ostravě pro ob
ke zlepšení zázemí a podmínek pro vodáckou 
veřejnost. 

b) Jedná se o dostavbu víceúč
pro vodáky, horolezce a cyklisty, zahrnující 
klubovny (resp. školící místnosti), prostor 
Vodní záchranné služby, infocentra, l
půjčovny lodí i kol, šaten vodák
zařízeními. Staveniště se nachází na pravém 
břehu řeky Ostravice při jejím soutoku s
Lučinou, v blízkosti Hradní lávky, spojující 
areál Černé louky a Slezskoostravský hrad. 
Celá lokalita je výškově č
tvořen bermou, která je dále ukon
terénním stupněm – náspem silnice Frýdecká.

c) Dostavbou objektu dojde ke zlepšení negativní 
image města. Projekt je sou
integrovaného celku revitalizace 
Ostravice a navazuje na projekty cyklostezek, 
odpadovodu, slunících ploch apod. 

d) Prosinec 2014. 

ěním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 

Jde zejména o rizika 
ejné zakázky, prodlení s plněním 

ejné zakázky, snížení kvality plnění, 
čních nákladů. 

Nerealizací plnění veřejné zakázky m
nenaplnění potřeby zadavatele a 
finančních prostředků v dů
předpokládané dotace.  

že vymezit varianty 
ění zvolené 

Zadavatel nevymezuje. 

že vymezit, do jaké míry 
ění plánovaného cíle. 

Zadavatel nevymezuje. 

že uvést další informace 
řejné zakázky. 

Zadavatel neuvádí. 

 

Odůvodnění VZ 

ůvodnění účelnosti 

zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny“, poř. 

ejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

) nedošlo ke změnám 

ření možností trávení 
ě pro občany i turisty a 

ke zlepšení zázemí a podmínek pro vodáckou 

Jedná se o dostavbu víceúčelového zařízení 
pro vodáky, horolezce a cyklisty, zahrnující 
klubovny (resp. školící místnosti), prostor 
Vodní záchranné služby, infocentra, loděnice, 

ovny lodí i kol, šaten vodáků se sociálními 
ě se nachází na pravém 
ři jejím soutoku s řekou 

blízkosti Hradní lávky, spojující 
erné louky a Slezskoostravský hrad. 

ě členitá, břeh řeky je 
en bermou, která je dále ukončena dalším 

náspem silnice Frýdecká. 
Dostavbou objektu dojde ke zlepšení negativní 

sta. Projekt je součástí 
integrovaného celku revitalizace řeky 
Ostravice a navazuje na projekty cyklostezek, 
odpadovodu, slunících ploch apod.  

řejné zakázky může dojít k 
eby zadavatele a možné ztrátě 

důsledku nezískání 
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Odůvodnění požadavků na technické kvalifika
na stavební práce podle § 3 odst. 3

Odůvodnění přiměřenosti požadavk
předložení seznamu stavebních prací.
povinně vyplní, pokud požaduje př
seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimáln
dvojnásobek předpokládané hodnoty ve
zakázky). 

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

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinn
vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než pět let.) 

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

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

 
 

Odůvodnění stanovení obchodních podmínek ve
potřeby veřejného zadavatele podle § 1 odst. 3 vyhlášky 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek.
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         Odů

ů na technické kvalifikační předpoklady pro plnění ve
stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

enosti požadavků na 
u stavebních prací. (Zadavatel 

předložení 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude 

ní hodnota uvedených 
souhrnu minimálně 

edpokládané hodnoty veřejné 

Zadavatel nepožaduje vyšší hodnotu, než 
stanoví vyhláška. 

 

enosti požadavku na 
ů nebo technických 

ě vyplní, pokud 
edložení seznamu více než tří 

 nebo technických útvarů). 

Zadavatel nepožaduje. 

enosti požadavku na 
ělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
 dodavatele nebo osob v obdobném 

ědných za vedení 
(Zadavatel povinně 
ě čení o odborné 

Zadavatel nepožaduje.  

ředložení přehledu 
č ěstnanců 

dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
ní zakázek podobného charakteru a počtu 

 dodavatele nebo osob 

Zadavatel nepožaduje. 

enosti požadavku na 
ů nebo pomůcek, 
řízení, které bude 

zakázky 

Zadavatel nepožaduje. 

stanovení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce s
řejného zadavatele podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.

ní vymezení obchodních podmínek. Obchodní podmínky odpovídají podmínkám 
uvedeným ve vyhlášce č

Stanovená výše smluvních pokut reflektuje 
význam zajišťovaných povinností a odpovídá 
požadavkům na přiměřenost smluvní pokuty dle 
obchodního zákoníku; zadavatel za ú
posílení právní jistoty smluvních stran 
standardně upravil podmínky, za nichž je možné 
od smlouvy odstoupit; s 
investice hodlá zadavatel prost
pojištění zajistit rovněž pojišt
stavebního díla a další vymezené povinnosti 
vycházejí ze standardu obdobných smluv 
v příslušné oblasti. 

 

Odůvodnění VZ 

ění veřejné zakázky  

Zadavatel nepožaduje vyšší hodnotu, než 

ejné zakázky na stavební práce s ohledem na 
č. 231/2012 Sb. 

Obchodní podmínky odpovídají podmínkám 
uvedeným ve vyhlášce č. 231/2012 Sb. 

tanovená výše smluvních pokut reflektuje 
ovaných povinností a odpovídá 

ěřenost smluvní pokuty dle 
obchodního zákoníku; zadavatel za účelem 

právní jistoty smluvních stran 
 upravil podmínky, za nichž je možné 

 ohledem na výši 
investice hodlá zadavatel prostřednictvím 

ěž pojištění samotného 
a další vymezené povinnosti 

ejí ze standardu obdobných smluv 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek ve

Technická podmínka

Technické podmínky veřejné zakázky jsou 
vymezeny projektovou dokumentací pro 
provádění stavby, kterou zpracovala spole
Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o. v
2013, č. zakázky A.195.5, s odkazem na 
technické normy a platné provád
související s plněním předmětu veř

 
 

Odůvodnění stanovení základních a díl

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
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         Odů

vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

řejné zakázky jsou 
dokumentací pro 

ní stavby, kterou zpracovala společnost 
ř ARKOS, s.r.o. v prosinci 

odkazem na české 
technické normy a platné prováděcí předpisy 

ětu veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje technické podmínky nad 
rozsah dokumentace pro provád

ní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium Odůvodnění

bez DPH. S ohledem na jednoznač
stanovení podmínek plnění př
zakázky zadavatel upřednost
finanční náročnost pořizovaného pln

 

Odůvodnění VZ 

§ 5 vyhlášky 

technické podmínky 

technické podmínky nad 
rozsah dokumentace pro provádění stavby. 

ích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

ů ění 

jednoznačnou specifikaci a 
ění předmětu veřejné 
řednostňuje minimální 

řizovaného plnění. 
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