
                
 

 

 

 

Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky evidenční číslo 508326, 

interní číslo č. VZNL/01/2015 

§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

 a odůvodnění veřejné zakázky 

 

 

 

 

Název zadavatele : 
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková 

organizace 

Sídlo : Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 

IČ : 467 44 991 

Osoba oprávněná 
jednat za zadavatele 

: MUDr. Vladimír Hadač, ředitel ZZS LK 

Web zadavatele 

Profil zadavatele 

: www.zzslk.cz/verejne-zakazky 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 

 Kontaktní osoby  Jméno : Ing. Jozef Zlevský 

  Funkce : Provozně technický náměstek 

  E-mail : zlevsky@zzslk.cz 

  Telefon : 485 218 530, 607 669 298 

 

 Pro účely odůvodnění veřejné zakázky se rozumí 

  
- vyhláškou č. 232/2012 Sb. vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 
 

- zákonem č. 137/2006 Sb. 
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ,,ZVZ“) 

 

 

„VOZIDLA RV PRO HORSKÉ OBLASTI“ 



 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA| VOZIDLA RV PRO HORSKÉ OBLASTI

2|6      

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

§ 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

a) Změny v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky naplněny  

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu 

potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 

naplněny oproti skutečnostem uvedeným v předběžném 

oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

b) Změny v popisu předmětu veřejné 

zakázky 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu 

předmětu veřejné zakázky oproti skutečnostem 

uvedeným v předběžném oznámení veřejného 

zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

c) Změny vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně vzájemného 

vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

oproti skutečnostem uvedeným v předběžném 

oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

d) Změny v předpokládaném termínu 

splnění veřejné zakázky 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo k negativní změně 

v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky 

oproti termínu uvedeném v předběžném oznámení 

veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ. Došlo 

k jeho prodloužení v návaznosti na nastavení celkové 

doby pro splnění zakázky zohledňující obvyklé lhůty na 

trhu. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek (zejména 

rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení 

s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 

plnění, vynaložení dalších finančních 

nákladů). 

Zadavatel si uvědomuje, že se jedná o zakázku běžného 

rozsahu v dané oblasti, přesto zohledňuje zejména 

v případě dodávky vozidel možné časové prodlevy, jako 

největší riziko dodávky. Z toho důvodu byla zvolena 

doba dodání vytvářející dostatečnou rezervu pro 

dodavatele umožňující přizpůsobit se obvyklé maximální 

délce dodání vozidel pro zástavbu. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 

naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 

alternativy veřejné zakázky.     

Veřejný zadavatel nepočítá s variantním řešením. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 

míry ovlivní veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Realizací veřejné zakázky bude zadavatel 

schopen nahradit starší vozidla RLP/RV, jejichž 

provozní schopnosti se jeví jako nedostačující a 

zároveň počet najetých kilometrů neúměrně 

stoupají, novými a tak zajistit vyšší mobilitu 

zejména při zásazích v horských oblastech.  

Zadavatel může uvést další informace 

odůvodňující účelnost veřejné zakázky.  
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační 
předpoklady pro plnění veřejné zakázky 

§ 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 

předložení seznamu významných dodávek.  

Zadavatel požaduje prokázat zkušenost v oblasti 

dodávky kompletních sanitních vozů v systému 

RLP/RV v minimálním počtu 2 vozů v celkové 

hodnotě alespoň 2 mil. Kč bez DPH.  Požadované 

finanční limity obdobných zakázek v souhrnu 

nepřekračují předpokládanou hodnotu veřejné 

zakázky.    

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků nebo 

technických útvarů.  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o předložení popisu 

technického vybavení a opatření 

používaných dodavatelem k zajištění jakosti a 

popis zařízení nebo vybavení dodavatele 

určeného k provádění výzkumu.  

Zadavatel nepožaduje. 

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.  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

provedení kontroly výrobní kapacity 

veřejným zadavatelem nebo jinou osobou 

jeho jménem, případně provedení kontroly 

opatření týkajících se zabezpečení jakosti a 

výzkumu.  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

dodání vzorků, popisů nebo fotografií zboží 

určeného k dodání. 

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 

dnů. 

Splatnost faktur nestanovil zadavatel delší než 

30 dnů. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat 

zálohy.  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící požadavek na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetím osobám.  

Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící požadavek bankovní záruky vyšší 

než je 5 % ceny veřejné zakázky. 

Bankovní záruka není požadována za řádné 

plnění smlouvy. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící požadavek záruční lhůty.  

Zadavatel požaduje záruční dobu na celou 

dodávku minimálně v délce 24 měsíců na vozidla 

i zástavbu a vybavení. Jedná se o dobu obvyklou 

pro všechny součásti dodávky. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu za prodlení 

dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky za každý den 

prodlení. 

V případě, že zhotovitel nepředá dodávku 

v dohodnutém termínu, stanovil zadavatel 

smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za 

dodávku včetně DPH za každý den prodlení. 

Zadavatel stanovil i další smluvní pokutu týkající 

se odstranění vad ve výši 0,2 % z celkové ceny za 

dodávku včetně DPH za každý den prodlení a 

jednotlivou vadu. Výše smluvních pokut 

nepřekračuje obvyklé obchodní zvyklosti.    

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu za prodlení 

zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

Zadavatel se zavazuje při prodlení se zaplacením 

faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v 

souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

Jedná se o obvyklé obchodní zvyklosti. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky  

§ 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Odůvodnění vymezení požadavků 

na dodržení českých případně 

technických norem a zákonných 

předpisů.  

Zadavatel stanovil, že plnění veřejné zakázky bude v souladu 

s normami platnými pro dodávku vozidel RLP/RV. Jedná se 

zejména o: 

- ČSN EN 1789+A1, Zdravotnické dopravní prostředky a jejich 

vybavení - Silniční ambulance,  

- vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 296/2012 Sb., ze dne 

3. září 2012, o požadavcích na vybavení poskytovatele 

zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné 

péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní 

prostředky, 

- a vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 341/2002 Sb., ze 

dne 11. července 2002, o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  

§ 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základní hodnotící kritérium - 

ekonomická výhodnost nabídky. 

Základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost 

nabídky. Dílčími kritérii pak jsou: 

• Celková nabídková cena bez DPH s váhou 90 % 

• Záruka za jakost na vozidlo s váhou 5 % 

• Celkové roční náklady na provoz vozidla prvních 

5 let dle servisních podmínek s váhu 5 % 

 

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 

„Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné 

zakázky“, kdy musí vozidla splňovat parametry stanovené 

zvláštními předpisy a vzhledem k náročným podmínkám 

v jakých jsou vozidla provozována, si zadavatel vymiňuje 

možnost hodnocení úrovně technického řešení, které 

zásadním způsoben ovlivňuje funkčnost, využitelnost i 

životnost vozidel. 
 




