ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ÚČELY PŘEDBĚŽNÉHO
OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO ZADAVATELE PODLE § 86 ODST. 2 ZÁKONA
Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
ZADAVATEL:
Statutární město Chomutov
Sídlo:
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Zastoupený:
Ing. Daniel Černý, primátor
IČ:
00261891
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Chomutova
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají
být splněním veřejné zakázky
Nedošlo ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném
naplněny
oznámení dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. a to
b) v popisu předmětu veřejné
popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
zakázky
naplněny, popisu předmětu veřejné zakázky, popisu
c) vzájemného vztahu předmětu
vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb
veřejné zakázky a potřeb
zadavatele, předpokládaného termínu splnění veřejné
zadavatele
zakázky.
d) předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky
oproti skutečnostem uvedeným
podle § 1.
Popis rizik souvisejících s plněním Riziko nerealizace veřejné zakázky:
veřejné zakázky, která zadavatel Pokud nedojde k plánované realizaci této zakázky, nebude
zohlednil při stanovení zadávacích naplněna potřeba zadavatele uzavřít smlouvu s vybraným
podmínek. Jde zejména o rizika uchazečem na zajištění pojištění majetku a odpovědnosti za
nerealizace
veřejné
zakázky, újmu statutárního města Chomutova.
prodlení
s plněním
veřejné
zakázky, snížení kvality plnění, Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:
vynaložení
dalších
finančních V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky bude
zadavatel nucen řešit pojištění majetku a újmy pomocí
nákladů.
jednacího řízení bez uveřejnění a uzavřením dodatku
k současným pojistným smlouvám.
Riziko snížení kvality plnění:
Poskytovatel je vázán zadáním pojistného rozsahu včetně
příloh. Kvalita plnění je zadavatelem zohledněna i
v hodnotícím kritériu - hospodářsky nejvýhodnější nabídka.
Zadavatel po celou dobu plnění bude požadovat, aby předmět
plnění byl ve stanovené kvalitě tak, jak je uvedeno v
obchodních podmínkách, které požaduje zadavatel zapracovat
do pojistných smluv.
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů:

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován
zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění
veřejné zakázky v souladu se zákonem. Cena stanovená na
základě zadávacího řízení tak je konečná a úplná vč. všech
nákladů souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky.
Zadavatel tak nepředpokládá vynaložení dalších finančních
nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky.
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.

Zadavatel nevolí alternativní naplnění plánovaného cíle.

Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby
realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu
s právním řádem ČR.

Nejsou

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 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
požadavku
na
seznam
významných služeb. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požadovaná
Požadavek zadavatele nepřekračuje uvedenou finanční
finanční
hodnota
všech
hodnotu.
významných služeb činí v souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
techniků či technických útvarů.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud Zadavatel nepožaduje.
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
či vybavení dodavatele určeného
k provádění výzkumu.
Odůvodnění
přiměřenosti

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

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 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

Zadavatel nepožaduje.

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

Zadavatel stanovil lhůtu splatnosti jednotlivých faktur takto:
Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení
faktury zadavateli. Délka splatnosti faktur je standardní
s ohledem na obchodněprávní zvyklosti. Zadavatel nebude
poskytovat zálohy.

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%.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící 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.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Úrok z prodlení vůči zadavateli bude stanoven maximálně
v zákonné výši. Zadavatel stanovuje podmínku v souvislosti
s prevencí prodlení.

Zadavatel neuvádí.

Zadavatel uvádí, že všechny jím vymezené obchodní
podmínky jsou v souladu s Právním řádem České republiky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

13 031 380, 00 Kč bez DPH

V Chomutově dne 8.9.2016

Mgr. Marcela
Kukiová
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Odůvodnění
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné
zakázky v souladu § 13 odst. 2 zákona, a to na základě údajů
a informací o veřejných zakázkách stejného či obdobného
předmětu plnění. Zadavatel vycházel jak ze svých vlastních
zkušeností. Zadavatel zohlednil vývoj relevantních faktorů na
trhu v čase tak, aby použité údaje a informace mohly být
považovány za aktuální.

