ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
„POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY“
Název zakázky:

Druh a limit zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na služby realizovaná otevřeným řízením,
Číslo ve Věstníku veřejných zakázek: 509527
Zadavatel:
Zastoupená:
Sídlem:
IČ:

Statutární město Karlovy Vary
Ing. Petr Kulhánek, primátor města
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
00254657

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Popis změn oproti skutečnostem uvedeným podle §1 vyhlášky (změny oproti odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení):
a) v popisu potřeb, které mají být splněním Nedošlo k žádným změnám.
veřejné zakázky naplněny
b) v popisu předmětu veřejné zakázky

Nedošlo k žádným změnám.

c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,

Nedošlo k žádným změnám.

d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky

Nedošlo k žádným změnám.

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, snížené kvality plnění, vynaložení
dalších finančních nákladů.

V případě nerealizování veřejné zakázky by se
zadavatel dostal do situace, kdy by nebyl pojištěn a
tím by nebyla kryta možná rizika, jež by mohla nastat.

Vymezení varianty naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné
zakázky.
(nepovinné)

Zadavatel toto nevymezuje.

Vymezení, do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.
(nepovinné)

Zadavatel tohoto práva nevyužívá.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.
(nepovinné)

Zadavatel tohoto práva nevyužívá.
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
(odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky)
Zadavatel takovou finanční hodnotu nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků

na seznam významných služeb.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech
významných služeb činí v souhrnu
minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)

Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Zadavatel povinně

Zadavatel nepožaduje.

vyplní, pokud požaduje předložení seznamu
více než tří techniků nebo 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 technické
kapacity veřejným zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem, případně
provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a
osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb (Zadavatel povinně

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

vyplní, pokud požaduje předložení
osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je
středoškolské s maturitou, nebo osvědčení
o odborné kvalifikaci delší než tři roky.)

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

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby podle § 4
vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů.

Nepožadována delší lhůta 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.

Nepožadováno

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

Nepožadováno

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

Nepožadována delší záruční lhůta 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.

Nepožadována pokuta vyšší než 0,2% z celkové
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.

Nepožadováno

Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 5 odst. 2.
(Odůvodnění vymezení obchodních podmínek
veřejné zakázky na služby ve vztahu k
potřebám veřejného zadavatele a k rizikům
souvisejícím s plněním veřejné zakázky)

Nepožadováno

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle
§ 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Technické podmínky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci (a jejích přílohách).

Zadavatel stanovil technické podmínky s cílem
řádného plnění projektu při co nejlepší kvalitě.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle
§ 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Hodnocení
nabídek
bude
provedeno
v souladu s § 78 odst.1písm. b) ZVZ podle
nejnižší nabídkové ceny.

Není nutné odůvodňovat

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
Celková výše finančních prostředků, které
budou vynaloženy za plnění veřejné zakázky
po dobu 3 let.

Odůvodnění
Tato cena vychází z názoru expertů přizvaných k
definici projektu a rozpočtových možností
zadavatele.
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