
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 
„Dovybavení JSDH Radotín - nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 30“ 

dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o veřejných zakázkách“), v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, v platném znění (dále jen „vyhláška“)  

 

Městská část Praha 16,  Václava Balého  23/3,  153 00 Praha – Radotín, 

IČO : 00241598,   DIČ : CZ00241598,    zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem. 

v zastoupení Ing. Petrem Šiškou IČO 70550581 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ust. § 1 vyhlášky  
 
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny.  

Jednotka SDH Praha Radotín v současné době 
disponuje jedinou výjezdovou hasičskou cisternou. 
Přestože dochází ze strany členů jednotky k její 
průběžné renovaci a 
opravám, stáří a předchozí služba u HZS je na vozidle 
velmi znát. Primárním problémem je 
nevyhovující technický stav vozidla daný jeho stářím 
- zejména postupující koroze vodní nádrže a celého 
vozidla, což má za následek výrazné snížení 
spolehlivosti vozidla při výjezdech jednotky. 
Problémem jsou dále úniky oleje. 

Popis předmětu veřejné zakázky.   
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks (slovy: 
jeden kus) požární cisternové automobilové 
stříkačky. Dodávaný automobil musí splňovat 
veškeré technické požadavky zadavatele, a musí být 
dodán zejména s příslušenstvím výslovně 
požadovaným zadavatelem. 

 

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele.  

Předmět veřejné zakázky je definován tak, aby plně 
uspokojil potřeby zadavatele vycházející z výše 
uvedeného popisu potřeb.  
 

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.  Zakázka bude realizována ode dne podpisu smlouvy 
s dodavatelem.  

 
 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ust. § 2 vyhlášky  
 
Veřejný zadavatel popíše změny oproti 
skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky.  

Beze změn,  

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek.  

V souvislosti s plněním této veřejné zakázky 
zadavatel zohlednil rizika související především v 
možném ohrožení obyvatel Radotína.  
Další možná rizika spočívají v případném porušení 
povinností dodavatele, které může mít za následek 
až odstoupení od smlouvy s tímto dodavatelem. 
 

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

Zadavatel jinou alternativu k dosažení vytyčeného 
cíle nevidí.  



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

Realizací veřejné zakázky dojde k odstranění výše 
popsaného nežádoucího stavu..  

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na služby dle § 3 odst. 2 vyhlášky  
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu významných služeb, ze kterého vyplývá, že 
finanční hodnota významných služeb je v souhrnu 
minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.  

Zadavatel splnění technického kvalifikačního 
předpokladu v tomto rozsahu nepožaduje.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu více než tří techniků nebo technických 
útvarů.  

Zadavatel splnění technického kvalifikačního 
předpokladu v tomto rozsahu nepožaduje.  

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.  

Zadavatel splnění technického kvalifikačního 
předpokladu v tomto rozsahu nepožaduje.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení 
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem 
nebo jinou osobou jeho jménem, případně 
provedení kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu.  

Zadavatel splnění tohoto technického kvalifikačního 
předpokladu nepožaduje.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než je 
středoškolské s maturitou, a osvědčení odborné 
kvalifikace delší než tři roky dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob odpovědných za 
poskytování příslušných služeb.  

Zadavatel splnění tohoto technického kvalifikačního 
předpokladu nepožaduje.  

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

Zadavatel splnění tohoto technického kvalifikačního 
předpokladu nepožaduje.  

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

Zadavatel splnění tohoto technického kvalifikačního 
předpokladu nepožaduje.  

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek na veřejné zakázky na služby dle § 4 vyhlášky  
 
Odůvodnění přiměřenosti, pokud zadavatel stanoví 
lhůtu splatnosti faktur delší než 30 dní od data 
vystavení.  

Zadavatel obchodní podmínky v tomto rozsahu 
nestanovil.  

Odůvodnění přiměřenosti, pokud zadavatel stanoví 
požadavek pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.  

Zadavatel obchodní podmínky v tomto rozsahu 
nestanovil.  



Odůvodnění přiměřenosti, pokud zadavatel stanoví 
požadavek bankovní záruky vyšší, než je 5 % ceny 
veřejné zakázky.  

Zadavatel obchodní podmínky v tomto rozsahu 
nestanovil.  

Odůvodnění přiměřenosti, pokud zadavatel stanoví 
požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců.  

Zadavatel stanovil jako jedno z hodnotících kritérií 
roční provozní náklady. Z toho důvodu zvýšil 
záruku na 36 měsíců, aby omezil případné 
spekulativní ohodnocení uchazečem hodnotícího 
kritéria 
.  

Odůvodnění přiměřenosti pokud zadavatel stanoví 
smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 
0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za 
každý den prodlení.  

Zadavatel stanovil jako jedno z hodnotících kritérií 
termín dodání. Z toho důvodu stanovil pevné 
rozmezí, ve kterém je uchazeč povinen zvážit 
závazný termín dodání. Zároveň stanovil sankci 2% 
smluvní pokuty za nedodržení uchazečem určeného 
termínu dodání, aby omezil případné spekulativní 
ohodnocení hodnotícího kritéria 
  

Odůvodnění přiměřenosti pokud zadavatel stanoví 
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou 
faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení.  

Zadavatel obchodní podmínky v tomto rozsahu 
nestanovil.  

 
Odůvodnění ostatních obchodních podmínek 
stanovených zadavatelem.  

 
Uchazeč bude povinen zajistit v rámci dodávky též 
dopravu požární automobilové cisternové stříkačky 
do místa plnění a na vlastní náklad pojištění pro 
transport na celý předmět dodávky. Požární 
cisternová automobilová stříkačka musí být dodána 
s veškerým nezbytným a právními předpisy 
stanoveným příslušenstvím, s veškerou 
dokumentací a s veškerými jinými dokumenty 
týkajícími se dodávaného požární cisternové 
automobilové stříkačky, včetně záručních listů a dle 
technické specifikace. Dodavatel je povinen zajistit 
schválení technické způsobilosti vozidla pro provoz 
na pozemních komunikacích České republiky v 
době dodání, tj. vozidlo bude dodáno s platnými 
technickými průkazy. Dodavatel zajistí na vlastní 
náklady proškolení odpovědných pracovníků a 
obsluhy, včetně potřebných oprávnění k údržbě a 
opravám. Kompletní technickou dokumentaci k 
podvozku i nástavbě zajistí dodavatel v českém 
jazyce (katalog náhradních dílů, servisní příručku, 
návod k obsluze atd.), stejně jako zaškolení obsluhy 
a odpovědných pracovníků.  
 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 
zadavatele  
V rámci zadávací dokumentace nejsou technické podmínky nikterak vymezeny. Jedná se o veřejnou zakázku 
na dodávky, jejíž předmět je specifikován především podrobným popisem potřeb zadavatele a požadavků 
na kvalitu dodávky.  

 



Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 
veřejného zadavatele  
Hodnotící kritérium  Odůvodnění  
Kritérium č. 1 -   Výše nabídkové ceny bez DPH 

  (váha kritéria   -   65%) 

Kritérium č. 2 –  Roční provozní náklady bez DPH 

 (váha kritéria   -   20%)                                                                         

Kritérium č. 3 –  Doba dodání v kalendářních dnech
  (váha kritéria   -   15%) 

Zadavatel má v úmyslu zadat zakázku uchazeči, 
který předloží nabídku s nejvýhodnější nabídkou 
z uvedených hodnotících kritérií 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty  
 
5.971.326, - Kč bez DPH  

Předpokládaná hodnota je stanovena především na základě informací zadavatele s plněním u jiných 
zadavatelů, jež bylo obdobné předmětu veřejné zakázky.  

 

V Praze 17.08.2016 
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