ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné
zakázky ze dne 25. 6. 2012 (dále jen „vyhláška“)

Název veřejné zakázky:
Zadavatel:
Zastoupen:
Sídlo:
IČ:
Způsob zadání veřejné zakázky:
Evidenční číslo zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Způsob financování zakázky:

Financování akce "Rekonstrukce sportovního
komplexu STaRS v Třinci
Správa tělovýchovných a rekreačních služeb
města Třinec, příspěvková organizace
Mgr. Radkem Procházkou, ředitelem
Tyršova 275, 739 61 Třinec
00846686
Otevřené řízení
240175
Nadlimitní veřejná zakázka na služby
Vlastní zdroje zadavatele

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

Změny v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky naplněny oproti
skutečnostem uvedeným podle § 1
vyhlášky.

Skutečnosti uvedené v oznámení předběžných informací
zůstaly beze změn.
Úvěr bude vynaložen na financování realizace veřejné
zakázky "Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v
Třinci".

Změny v popisu předmětu veřejné
zakázky oproti skutečnostem uvedeným
podle § 1 vyhlášky.

Skutečnosti uvedené v oznámení předběžných informací
zůstaly beze změn.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dlouhodobého úvěru
na financování rekonstrukce sportovní haly v Třinci v
maximální výši 150 mil. Kč.

Změny vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele oproti
skutečnostem uvedeným podle § 1
vyhlášky.

Skutečnosti uvedené v oznámení předběžných informací
zůstaly beze změn.
Realizací předmětu veřejné zakázky budou naplněny potřeby
Zadavatele, jak jsou uvedené výše v popisu potřeb tohoto
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Bez zajištění tohoto
úvěru by nebylo zajištěno financování výše popsané
investiční akce, realizace této veřejné zakázky je z toho
důvodu zcela nezbytná.

Změny v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 31.8.2023.

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

Nerealizací předmětu veřejné zakázky by došlo k nenaplnění
potřeb zadavatele specifikovaných výše. Rizika se snažil
zadavatel eliminovat při stanovení zadávacích podmínek
mimo jiné stanovením nutných obchodních podmínek,
které budou zohledněné v návrzích smluv o úvěrech
předložených uchazeči.

Vymezení variant naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné
zakázky.

Zadavatel nevymezuje.

Vymezení do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Zadavatel nevymezuje.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.

Zadavatel neuvádí.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
seznam významných služeb.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků či
technických útvarů.

Zadavatel nepožaduje.

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.

Není relevantní.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení

Není relevantní.

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 nepožaduje.

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

Zadavatel nepožaduje.

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

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.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.

Není relevantní.

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

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než
24 měsíců.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z
předpokládané hodnoty veřejné zakázky za
každý den prodlení.

Není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05
% z dlužné částky za každý den prodlení.

Není relevantní.

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.

Zadavatel stanovil vybrané závazné obchodní podmínky s
ohledem na potřebu financování akce dle reálného průběhu
fakturace zhotovitelem stavby. Z toho důvodu požaduje
možnost dohody o změně (prodloužení) termínu pro
čerpání úvěru. Ostatní stanovené podmínky jsou v relacích
obvykle sjednávaných podmínek v úvěrových smlouvách
(např. odklad splácení, možnost předčasného splácení úvěru
apod.)

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Není stanovená.

Není relevantní.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění hodnotícího kritéria

Nejnižší nabídková cena

Zvolené hodnotící kritérium je vzhledem k předmětu veřejné
zakázky nejvhodnější.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Předpokládaná hodnota

Odůvodnění předpokládané hodnoty

18 500 000,- Kč bez DPH
Nadlimitní veřejná zakázka

Předpokládaná hodnota je stanovena na základě průzkumu
trhu a překračuje limit stanovený pro podlimitní veřejné
zakázky na služby.

