
 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

Plánovaný cíl veřejné zakázky  Zadavatel je vlastníkem školských budov. 

Vzhledem k jejich tepelně technickým 
vlastnostem je nutno za účelem snížení 

energetické náročnosti provést stavební úpravy 

spočívající v zateplení a výměně oken.  

Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou 

veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.  

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy 

spočívající v zateplení a výměně oken.  

Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.  

Alternativní řešení není realizovatelné.  

Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka 

plnění plánovaného cíle.  

Realizace stavebních prací povede ke zlepšení 

tepelně technických vlastností budov a snížení 
jejich energetické náročnosti.  

Další informace odůvodňující účelnost veřejné 

zakázky. (nepovinný údaj)  
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na dodávky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek.  

Není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků či technických 
útvarů.  

Není požadováno 

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 požadováno 

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.  

Není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží 
určeného k dodání.  

Není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení dokladu prokazujícího shodu 
požadovaného výrobku vydaného příslušným 

orgánem.  

Není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 

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 uvedených 

stavebních prací je v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

Předmět zadávacího řízení je kofinancován ze 

strukturálních fondů a rozpočtu ČR. Zároveň je 
nutno realizovat stavební práce v co nejkratším 

termínu, a to v období letních prázdnin. 
Požadavek na realizaci obdobných staveb 

v požadovaném objemu je vzhledem ke 

specifikům samotné stavby a průběhu stavby 
právě s ohledem na časovou dotaci určenou pro 

stavbu relevantní.  
Předmětem stavebních prací jsou zároveň 



dodávky oken. Zadavatel tudíž požaduje 
prokázání, že dodavatel má dostatečné 

zkušenosti s instalací oken uvedených parametrů.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků či 
technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, 

pokud požaduje předložení seznamu více než 3 
techniků či technických 

útvarů.) 
 

Není požadováno 

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 
vedení realizace stavebních prací. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.) 

Není požadováno 

Odůvodnění 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. 

Není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Vzhledem k období realizaci je vyžadován 
bezvadný průběh. Zadavatel tudíž požaduje, aby 

dodavatel disponoval alespoň v minimální míře 
dostatečným lešením, což vede k omezení 

nebezpečí spočívajícím v nezajištění tohoto 

zařízení.  

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné 

zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící splatnost faktur.  

Splatnost faktur je 30 dnů – běžná splatnost.  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím.  

Není požadováno 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící požadavek bankovní záruky.  

Zadavatel požaduje předložení bankovní záruky 

alespoň v minimální částce ve vztahu 
k předpokládané hodnotě. Cílem je zajistit 

bezvadné a včasné dokončení díla.  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící záruční lhůtu.  

Minimální záruka stanovena v souladu se 
zákonem.  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele.  

Stanoveno v závislosti na závažnosti porušení 
podmínek dodavatele a vliv tohoto porušení na 

realizaci celého projektu.  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s 

úhradou faktur.  

V souladu s právními předpisy.  

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek.  

Vše stanoveno v závislosti na významu předmětu 
zakázky v rámci celého projektu.  



Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 
veřejného zadavatele 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nabídková cena  

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

Způsob hodnocení  Odůvodnění  

Nabídková cena Důležitá je vazba na finanční prostředky 

poskytnuté poskytovatelem dotace.  

Lhůta výstavby Je nutno realizovat stavební práce v co 

nejkratším termínu vzhledem k účelu využití 
budov.   

Odůvodnění předpokládané hodnoty 

Hodnota  Odůvodnění  

 Stanovena na základě rozpočtu zpracovatele PD.   
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