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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název zakázky:

FN Brno – PDM - Přechod z páry na horkou vodu

Druh zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh řízení:

otevřené řízení

Zahájení řízení:

18. 4. 2016

Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
vyhláška)

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky,
oproti
skutečnostem
uvedeným
v předběžném oznámení.

a), b), c), d) beze změn.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při Riziko je v zastavení provozu nemocnice, která bez
stanovení zadávacích podmínek. Jde dodávky tepla pro přípravu teplé užitkové vody,
zejména o rizika nerealizace veřejné topení a vlhčení nemůže být v provozu.
zakázky, prodlení s plněním veřejné
zakázky,
snížené
kvality
plnění,
vynaložení dalších finančních nákladů.
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Veřejný
zadavatel
může
vymezit
alternativy 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.

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 předložení seznamu stavebních
prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu
stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota Zadavatel nepožaduje.
uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků
nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje Zadavatel nepožaduje.
předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)

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 Zadavatel nepožaduje.
vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.)

Odůvodnění 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 chce tímto
zajistit plnění zakázky
společností s dostatečným
počtem zaměstnanců, aby
předešel riziku prodlení
nebo pozdější realizace.

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 5 vyhlášky
Vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci technické podmínky veřejné zakázky, odůvodní
vymezení těchto požadavků ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné
zakázky.
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Veškeré technické podmínky byly stanoveny tak, aby bylo dosaženo sledovaného cíle, tj. zajištění
chodu zdravotnického zařízení pro poskytování zdravotní péče.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek
podle § 6 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým
potřebám.

Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost. 1. dílčím kritériem je cena
a to ze 70 %, neboť cena stavebních prací je pro zadavatele rozhodující v souladu s požadavkem
hospodárnosti dle zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 2. dílčím hodnotícím kritériem je záruka v měsících, pro
zajištění vhodné délky záruční doby. 3. dílčím hodnotícím kritériem je termín dokončení díla. A to
z důvodu nutnosti provádět akci v dostatečném předstihu, nejpozději do zahájení topné sezóny.

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno
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