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2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o
podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen « vyhláška »).
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky
a)
b)
c)
d)

v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky naplněny,
v popisu předmětu veřejné zakázky,
vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky.

ad a)
Dodávka volně stojícího nábytku (atypického a typového)
a ostatního vybavení (orientační systém budovy, věšáky,
odpadkové koše atd.) do učeben, velkokapacitní posluchárny,
laboratoří, pracoven a dalších místností v nově rekonstruované
budově v areálu Lékařské fakulty.
ad b)
Předmětem veřejné zakázky je vybavení učeben, poslucháren
včetně velkokapacitní posluchárny laboratoří, pracoven a
dalších místností v nově rekonstruované budově areálu
Lékařské fakulty volně stojícím nábytkem (atypický a typový)
a ostatním vybavením (věšáky, odpadkové koše atd.) Součástí
dodávky ostatního vybavení je rovněž dodávka orientačního
systému budovy.
ad c)
Vybavení umožní využití nově rekonstruovaných prostor pro
VaV činnost a výuku Lékařské fakulty, Fakulty sociálních
studií a Přírodovědecké fakulty.
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ad d)
Předpokládaný termín splnění zakázky – srpen 2014
Popis rizik souvisejících s plněním
veřejné zakázky, které zadavatel
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky, prodlení
s plněním veřejné zakázky, snížené
kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.

Pokud veřejná zakázka nebude realizována, nebude možné
nově rekonstruovaný objekt užívat v plném rozsahu dle cílů
projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena. V případě
prodlení s plněním veřejné zakázky nebudou naplněny cíle
projektu a může dojít k ohrožení začátku výuky lékařských
oborů. Snížená kvalita plnění a vynaložení dalších finančních
nákladů je nepřípustné v rámci řešení projektu, čemuž se
zadavatel snaží zabránit kvalitou zpracované projektové
dokumentace a nastavením obchodních podmínek.

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
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na dodávky podle § 3 ods. 1 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
seznam
významných
dodávek.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech
významných dodávek činí v souhrnu
minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.).
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení
seznamu
techniků
či
technických útvarů. (Zadavatel povinně
vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu více než 3 techniků či
technických útvarů.).
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení
a opatření používaných dodavatelem
k zajištění jakosti a popis zařízení nebo
vybavení
dodavatele
určeného
k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly výrobní kapacity
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

Požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek
v souhrnu nepřesáhne trojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

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

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.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek
na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím osobám
ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek bankovní
záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné
zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek na
záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu za
prodlení dodavatele vyšší než 0,2%
z předpokládané hodnoty zakázky za
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.
Odůvodnění vymezení dalších
obchodních podmínek dle § 5 odst. 2.
Zadavatel odůvodní vymezení
obchodních podmínek veřejné zakázky
na dodávky a veřejné zakázky na služby
ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům
souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.
V případě volně stojícího nábytku je požadována záruční lhůta
v délce 36 měsíců, která je u tohoto předmětu plnění standartní.
Zadavatel předpokládá, že životnost kvalitně zpracovaného
nábytku je delší než 24 měsíců.
Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.
Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá
obchodní a platební podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a)
zákona vypracované ve formě a struktuře odpovídající návrhu
smlouvy o dílo. Návrh smlouvy komplexně upravuje budoucí
právní vztahy mezi zadavatelem a dodavatelem s ohledem na
požadavky zadavatele na předmět plnění, požadavky projektu,
z něhož je veřejná zakázka hrazena, a rovněž zabránění vzniku
rizik uvedených v části „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle § 2 vyhlášky“.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Technické
zakázky

Odůvodnění technické podmínky

podmínky
veřejné Technické podmínky stanovené projektovou dokumentací
jsou
stanoveny představují minimální parametry umožňující plné využití
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projektovou
dokumentací požadovaného předmětu plnění k zajištění výuky a výzkumu
„Lékařská fakulta OU v Ostravě a v učebnách, posluchárnách laboratořích, pracovnách a dalších
Centrum
interdisciplinárních místnostech v nově rekonstruované budově Lékařské fakulty.
medicínských technologií Ostrava“
zhotovitel Projekt 2010 s.r.o.,
Ruská 43, 703 00 Ostrava Vítkovice, číslo zakázky 39 167,
datum: 04/2011, stavební objekty:
- SO 01A – Objekt lékařské
fakulty, dílčí objekt DSO 01A.5
– INTERIÉR část 2
- SO 01B – Objekt IMTO, dílčí
objekt DSO 01B.5 – INTERIÉR
část 2
- SO 01C – Velkokapacitní
posluchárna, dílčí objekt DSO
01C.5 – INTERIÉR část 2

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek
podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena

Odůvodnění
Zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium nejnižší
nabídkové ceny z důvodu jednoznačného vymezení předmětu
plnění a dalších podmínek uvedených v zadávacích
podmínkách, které vymezují budoucí vztah mezi zadavatelem a
dodavatelem.

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

Odůvodnění

V Ostravě dne 19. 12. 2013

….……………………………
Ostravská univerzita v Ostravě
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor
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