ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných za kázkách
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Public

Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
IC:
Zastoupená:
Ve věcech zadávacího řízení:
Tel.:
Email:
Druh zadavatele:

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsa hu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška")
Veřejný zadavatel popíše změny
a) Zadavatel má potřebu zajistit
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
provádění činností zabezpečujících
veřejné zakázky naplněny,
optimální plnění všech funkcí lesů
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
ve vlastnictví státu, k nimž má
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zadavatel právo hospodaření. Ve
zakázky a potřeb zadavatele,
vztahu k předmětné VZ se jedná o
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné
zajištění přibližování dříví
zakázky,
lanovkovou technologií na odvozní
oproti skutečnostem uvedeným podle §1.
místo.
b) Předmětem plnění je přibližování
dříví lanovkou a to na Lesních
úsecích na území KRNAP a jeho
OP.
c) Realizací předmětu VZ dojde k
naplnění potřeb zadavatele v
oblasti přibližování dříví lanovkou
na odvozní místo.
d) Předpokládaný termín plnění od
1.1.2017do 31.12.2017

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.

Riziko nerealizace, riziko prodlení
s plněním veřejné zakázky - bylo by
ohroženo plnění povinností zadavatele,
vyplývající z příslušných právních
předpisů, především ze zákona o lesích č.
289/1995 Sb., o lesích v platném znění, a
zabezpečení optimálního plnění všech
funkcí lesů ve vlastnictví státu, k nimž má
zadavatele právo hospodaření. Pro případ
prodlení plnění zhotovitele je sjednána
smluvní sankce.

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

Zadavatel nepřipouští varianty.

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.
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Odůvodnění poža da vků na technické kva lifika ční předpokla dy 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
Zadavatel nepožaduje vysoké finanční
seznam významných služeb. (Veřejný
hodnoty.
zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná
finanční hodnota všech významných služeb
činí v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Zadavatel nepožaduje.
předložení seznamu techniků či technických
útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní,
pokud požaduje předložení seznamu více než
tří techniků či technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Zadavatel nepožaduje.
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
Zadavatel nepožaduje.
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
Zadavatel nepožaduje.
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob
odpovědných za poskytování příslušných
služeb.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Zadavatel nepožaduje.
předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných sob
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob odpovědných za
poskytování příslušných služeb.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění VZ k dispozici.

Pro zajištění řádného plnění díla, je třeba
zajistit, aby uchazeč měl k dispozici
potřebnou techniku, v takové kapacitě,
jejímž prostřednictvím je schopen řádně a
včas dílo plnit, a to v souladu s požadavky
na technologii. Při plnění díla je třeba dbát
zvýšených požadavků na ochranu
životního prostředí.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky 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 záruční lhůtu delší než
24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané
hodnoty veřejné 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. Veřejný 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.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Další obchodní podmínky jsou stanoveny
dle obchodních zvyklostí a odpovídají
charakteru předmětu plnění veřejné
zakázky.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Dle zadávací dokumentace

Odůvodnění technické podmínky
Technické podmínky jsou stanovené
vzhledem k požadavkům šetrného
zacházení na území KRNAP a jeho OP.

Odůvodnění sta novení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena

Odůvodnění
Zadavatel má v úmyslu zadat jednotlivé
části zakázky uchazeči, který splní
požadavky zadavatele a jehož nabídková
cena bude vyhodnocena jako nejnižší.

Odůvodnění předpokláda né hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
Celkem 26 758 320,- Kč včetně DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota byla stanovena
přepočtem předpokládaného objemu
plnění veřejné zakázky a jednotkových
cen, které jsou hrazeny za plnění VZ
s podobným předmětem plnění.

Ve Vrchlabí dne 21.09.2016
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Ing. Jan Hřebačka
ředitel
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