Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Měřiče rychlosti vozidel - nové vyhlášení “
podle § 2 Vyhlášky 232/2012 sb.
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné
zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
Termín plnění je s ohledem na nové vyhlášení
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a zadávacího řízení 30.9.2013.
potřeb zadavatele,
Ostatní není relevantní.
d) v předpokládaném termín splnění veřejné
zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle §1.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
Jde o zkvalitnění služeb ve městě, zajištění
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení
větší bezpečnosti na rizikových úsecích
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika
komunikací, nebezpečí prodlení je zohledněno
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním
jednak dostatečně dlouhou dobou pro instalaci
veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení měřičů rychlosti a jednak smluvní pokutou tak,
dalších finančních nákladů.
aby tato zakázka byla zrealizována
v plánovaném termínu
Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění
Alternativami je :
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné
Měření mobilním radarem (omezeno počty
zakázky.
míst, které stanoví PČR, s ohledem na plnění
dalších úkolů při zajišťování veřejného
pořádku lze měřit maximálně 2-3x týdně
v různé časy
Úsekové měření – nevýhodnou jsou značné
vstupní
náklady,
instalace
kamer
do
jednotlivých úseků, značná četnost napojení
dalších komunikací na okruhu s možností
odbočení měřeného vozidla
Ani jedna z alternativ není pro naplnění cíle snížení dopravních přestupků na území
statutárního města Prostějova a zajištění
bezpečnosti provozu, vhodná, proto se
zadavatel rozhodl pro naplnění cíle zakázky
využít
stacionárních
radarů
měřících
okamžitou rychlost vozidel, neboť tato varianta
neobsahuje výše uvedená negativa alternativ a
její výhodou je také preventivní působení pro
řidiče.
Veřejná zakázka je nezbytná pro splnění cíle –
bez koupě či pronájmu, instalace a
provozování 11 ks stacionárních měřičů
rychlosti vozidel se schopností dokumentovat
průjezd na světelný signál stůj, software a
hardware pro přenos a zpracování dat a
datového úložiště pro správu dopravních
přestupků není možné naplnit za stanovených
podmínek cíl zakázky - snížení dopravních
přestupků na území statutárního města
Prostějova a zajištění bezpečnosti provozu.

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

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující
účelnost veřejné zakázky.
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Není relevantní.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 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
seznam významných dodávek. (Veřejný
zadavatel povinně vyplní, pokud
Není relevantní.
požadovaná finanční hodnota všech
významných dodávek činí v souhrnu
minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Veřejný zadavatel
Zadavatel nepožaduje.
povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než 3 techniků
nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Radary pro užití Policie ČR či obecní policie musí
splňovat požadované vlastnosti dle zákona č 505/1990
předložení popisu technického
Sb., o metrologii a jeho prováděcím vyhláškám. Cíl
vybavení a opatření používaných
veřejné zakázky – předpokládá vysoce sofistikovaný a
dodavatelem k zajištění jakosti a popis
náročný software a k tomu kompatibilní výkonný
zařízení nebo vybavení dodavatele
hardware. Je tedy nezbytné stanovit technické
podmínky, které budou popisovat předmět zakázky
určeného k provádění výzkumu.
komplexně a detailně.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly výrobní kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou
Zadavatel nepožaduje.
osobou jeho jménem, případně
provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Zadavatel nepožaduje.
předložení vzorků, popisů nebo
fotografií zboží určeného k dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení dokladu prokazujícího shodu
Zadavatel nepožaduje.
požadovaného výrobku vydaného
příslušným orgánem.

2

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 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 seznam
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech významných
Není relevantní.
služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel
Zadavatel nepožaduje.
povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu
více než 3 techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
Radary pro užití Policie ČR či obecní
popisu technického vybavení a opatření používaných
policie
musí
splňovat
požadované
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo
vlastnosti dle zákona č 505/1990 Sb.,
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
o metrologii
a
jeho
prováděcím
vyhláškám. Cíl veřejné zakázky –
předpokládá vysoce sofistikovaný a
náročný software a k tomu kompatibilní
výkonný hardware. Je tedy nezbytné
stanovit technické podmínky, které budou
popisovat předmět zakázky komplexně a
detailně.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo
Zadavatel nepožaduje.
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
Zadavatel nepožaduje.
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
Zadavatel nepožaduje.
zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a
Zadavatel nepožaduje.
technických zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na
služby podle § 4
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.
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Není relevantní, jde o pravidelné měsíční
platby, resp. zadavatel nepožaduje delší
splatnost než 30.
Není relevantní.

Není relevantní.
Není relevantní.
Na
splnění
zakázky
je
poskytnuta
dostatečně dlouhá realizační lhůta. Při
nesplnění realizace předmětu zakázky
v daném termínu je vážně ohrožen cíl
zakázky - snížení dopravních přestupků na
území statutárního města Prostějova, resp.
v daných lokalitách, a zajištění bezpečnosti
provozu, jehož plnění je zcela závislé na
funkčnosti předmětu zakázky v daném
termínu. Vzhledem k tomu, že se jedná o
zajištění bezpečnosti a snahu snížit dopravní
přestupky, je prodlení v této oblasti
shledáváno jako vysoce nežádoucí a
rizikové. Z toho důvodu zadavatel požaduje
smluvní pokutu na horní hranici obvyklé výše
0,2% z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.
Není relevantní.
Kromě výše uvedeného zadavatel požaduje
servisní podmínky jako je servis, údržba,
provoz a případné opravy měřičů, softwaru a
hardwaru. Předmětem zakázky je systém,
který musí být 100 % funkční 24 h denně, 7
dní v týdnu. Při příležitostném výpadku může
způsobit významné škody, což by mělo
škodlivé následky pro zadavatele. Jelikož
předmět zakázky bude jediným reálným a
zároveň možným způsobem naplnění
stanoveného cíle, má zadavatel zájem, aby
správa měřičů, softwaru a hardwaru
probíhala bezproblémově a předcházela
vzniku závažnějších komplikací, které by
mohly mít v krajním případě za následek až
technický výpadek.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele podle § 6
Hodnotící kritérium
Cena v Kč bez DPH 90 %
Reakční doba k zahájení servisní
opravy 5 %

Cena servisní hodiny 5 %

Odůvodnění
Kritérium ceny v Kč bez DPH je základním kritériem pro
hodnocení nabídek. Účelem tohoto kritéria je postihnout
maximálně výhodnou nabídku z ekonomického hlediska.
Jak již bylo zmíněno, předmětem zakázky je systém,
který musí být 100 % funkční 24 h denně, 7 dní v týdnu.
Příležitostný výpadek může způsobit významné škody,
což by mělo škodlivé následky pro zadavatele. Proto je
pro zadavatele vysoce důležité, v jakém časovém úseku
je dodavatel schopen zareagovat na technickou závadu.
Cílem zadavatele je především předejít újmě, kterou by
mohly způsobit technické závady či až samotná
dočasná nefunkčnost měřičů, softwaru či hardwaru.
Vzhledem k faktu, že samotný servis, správa a pravidelná
údržba je součástí smlouvy, jedná se z pohledu
zadavatele o vysoce relevantní faktor. Účelem tohoto
kritéria je postihnout maximálně výhodnou nabídku
z ekonomického hlediska.

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
podle § 6
Způsob hodnocení
Cena v Kč bez DPH 90 %
Reakční doba k zahájení servisní
opravy 5 %
Cena servisní hodiny 5 %

Odůvodnění
Pro zadavatele je ekonomicky výhodnější nižší cena
nabídnutého plnění než cena vyšší.
Pro zadavatele je výhodnější kratší reakční doba než
reakční doba delší.
Pro zadavatele je ekonomicky výhodnější nižší cena
nabídnutého plnění než cena vyšší.
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Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7
Hodnota
Předpokládaná hodnota zakázky pronájmu je 4.220.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky –
dodávky je 9 950.000 Kč bez DPH.

Odůvodnění
Pro stanovení předpokládané hodnoty je v souladu s § 14
odst. 1 písm. b) zákona kalkulována výše závazku
zadavatele za 48 měsíců. Při stanovení předpokládané
hodnoty vychází zadavatel z předpokládané ceny 1 ks
měřícího zařízení 850.000 Kč bez DPH, vč. příslušenství
a předpokladu desetileté užitné doby měřícího zařízení a
předpokládané ceny HW a SW pro přenos, zpracování,
uložení a dokumentaci dat o dopravních přestupcích
600 000 Kč bez DPH a předpokladu pětileté užitné doby
tohoto HW a SW.
Při stanovení ceny vychází zadavatel z předpokládané
ceny 1 ks měřícího zařízení 850.000 Kč bez DPH, vč.
příslušenství a předpokládané ceny HW a SW pro
přenos, zpracování, uložení a dokumentaci dat o
dopravních přestupcích 600 000 Kč bez DPH. .

V Prostějově dne 11.2.2013
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