Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

*MUSPX01AF6HR*

Naše čj.: MUSP 85159/2013
Naše sp. zn.: 68898/2013 MJP/LESA

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vyhlášky č.
232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění
veřejné zakázky (dále jen vyhláška)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk – rekonstrukce výtahů
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní jméno:

Město Šumperk

Sídlo:

nám. Míru 1, 787 93 Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ 00303461

zastoupené
ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Suchomelem – 2. místostarostou

ve věcech technických:

Ing. Hanou Répalovou – vedoucí majetkoprávního odboru

profil zadavatel:

https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:

dodávky

Druh VZ podle předpokládané
hodnoty:

podlimitní

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení
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Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

3. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ÚČELY PŘEDBĚŽNÉHO
OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO ZADAVATELE PODLE § 1 VYHLÁŠKY
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny – zvětšení 3
výtahových kabin, prohloubení a úprava stávajících šachet tak, aby výtahy mohly zajet
mimo všechny mezipatra, navíc i do 1.NP kde budou zřízeny stanice na druhé straně
výtahových šachet – nově instalované výtahy budou průchozí
b) popis předmětu veřejné zakázky - demontáž a likvidace stávajících 3 výtahů,
prohloubení a úprava stávajících šachet se zřízením nových nástupišť v 1.NP, dodávka a
osazení 3 nových osobních výtahů
c) popis vzájemného vztahu předmětu zadavatele a potřeb zadavatele – modernizace 3
výtahů, zajištění dostupnosti výtahu v 1.NP přímo od vchodových dveří, bez nutnosti
zdolat schodiště do mezipatra
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - do 31.12.2013

4. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE § 2, 3, 5, 6 VYHLÁŠKY
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
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,

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
do 30.6.2014.
Ostatní skutečnosti podle §1 vyhlášky zůstávají
beze změny.

oproti skutečnostem uvedeným podle §1.
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 prodlení s plněním veřejné zakázky
a nedodržením kvality stanovené v zadávací
dokumentaci nebude umožněn přístup
k výtahům z 1. NP bez nutnosti zdolat
schodiště do mezipatra.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty Naplnění potřeb nelze dosáhnout jinou
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativou než vyhlášením veřejné zakázky.
alternativy veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry Na základě veřejné zakázky bude vybrán
ovlivní veřejná zakázky plnění plánovaného dodavatel výtahů a realizací předmětu veřejné
cíle.
zakázky dojde k naplnění plánovaného cíle –
rekonstrukce stávajících výtahů a umožnění
přístupu k výtahům z 1. NP bez nutnosti zdolat
schodiště do mezipatra.
Zadavatel může uvést další informace Neuvedeno.
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.
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Odůvodnění 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 požadavku na seznam
významných dodávek. (Veřejný zadavatel
povinně vyplní, pokud požadovaná finanční
hodnota všech významných dodávek činí
v souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

5 dodávek a montáže výtahů s investičním
nákladem min. 1,3 mil. Kč bez DPH, tj. 6,5 mil
Kč celkem – nepřevyšuje trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje.
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje.
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 Zadavatel nepožaduje.
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou 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 Zadavatel nepožaduje.
předložení
dokladu
prokazujícího
shodu
požadovaného výrobku vydaného příslušným
orgánem.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky
na služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel nepožaduje delší lhůtu splatnosti
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 faktur než 30 dnů.
dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
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Zadavatel požaduje pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
ve výši minimálně 3 mil. Kč, což nepřesahuje
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel nepožaduje bankovní záruku.
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než
je 5% ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel požaduje záruční lhůtu v délce 60
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců
z důvodu
zajištění
dlouhodobé
měsíců.
funkčnosti výtahů, což u výtahů není neobvyklé.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Není stanovena smluvní pokuta za prodlení
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané
dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Není stanovena smluvní pokuta za prodlení
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05%
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
z dlužné částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních Veškeré obchodní podmínky stanovil zadavatel
podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel jako
zadavatel
hospodařící
s veřejnými
odůvodní vymezení obchodních podmínek prostředky.
veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky
na služby ve vztahu ke svým potřebám a
k rizikům souvisejícím s plněním veřejné
zakázky.

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

Odůvodnění technické. podmínky

Uchazeč do nabídky uvede typ a technický list Technická podmínka má zajistit, že dodávané
výtahu, který nacenil ve své nabídce.
výtahy budou mít všechny parametry a
náležitosti požadované zadavatelem.

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

Odůvodnění

nejnižší nabídková cena dodávky a montáže
výtahu (bez DPH).......................................80%
nejnižší nabídková měsíční cena servisních
služeb (bez DPH) …………………………………...20%

Po dodavateli výtahu je požadován i pravidelný
servis a údržba dodávaných výtahů po dobu
5-ti let. Na tuto činnost bude uzavřena
samostatná smlouva. Aby i tato cena nebyla
dodavatelem výtahu stanovena libovolně, je
cena za roční servis a údržbu stanovena jako
dílčí hodnotící kriterium.

V Šumperku dne: 19.12.2013
Mgr. Zdeněk Brož, starosta
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