Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Vintířov
Zadavatel: Obec Vintířov
IČ: 00259641
Kontaktní adresa: 357 44 Vintířov 62
Osoba zastupující zadavatele: Jiří Ošecký, starosta
§1-2) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Nákupem CAS dojde k zajištění požární bezpečnosti, zvýšení bezpečnosti při
nepředvídatelných událostech, požár, povodeň, sesuv půdy, dopravní nehody.
Dojde k zajištění bezpečnosti v terénu v dané oblasti a zároveň ke zlepšení dojezdu a
zkrácení dojezdové doby k událostem, což je důležitým faktorem při záchraně lidských
životů, životního prostředí a majetku.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem VZ je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové
stříkačky (dále jen CAS) včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS musí odpovídat
vyhl. č. 35/2007 ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele. CAS bude vybavená
požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1, kategorie podvozku 2, provedení
speciální základní pro šest osob, hmotnostní třída S, pohon 6x6.
Předmětem dodávky je i zaškolení obsluhy pro 4 řidičů - strojníků, přičemž každý v rámci
toho absolvuje řidičskou praxi na zpevněných a nezpevněných cestách v rozsahu 50 km,
simulujícím krajní hodnoty jízdy pro daný typ vozidla. Řidičská praxe bude vykonána pod
dohledem instruktora, kterého zajistí dodavatel. Součástí zaškolení každého řidiče – strojníka
bude i individuální výcvik při obsluze nástavby, který bude rozdělen na dvě části, kdy ve dvou
hodinách bude provedeno zaškolení a následující týden bude v rozsahu jedné hodiny
provedeno dodavatelem individuální praktické ověření znalostí každého strojníka. Veškeré
náklady na zaškolení, včetně nákladů na provoz vozidla během zaškolení, jsou součástí
dodávky.
Zaškolení obsluhy proběhne v období 20 – 60 dnů po předání CAS po předchozí dohodě se
zadavatelem.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Obec má ze zákona povinnost zřídit jednotku požární ochrany a vybavit ji materiálně tak, aby
byla akceschopná, což tato zakázka zajišťuje.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Termín dokončení dodávky: do 170 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy
Termín zaškolení obsluhy: v období 20 – 60 dnů po předání CAS po předchozí dohodě se
zadavatelem
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky:
V případě nerealizace veřejné zakázky nebude realizována dodávka CAS. Rizika nerealizace
veřejné zakázky: prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.

§3) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady:
a) zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných dodávek více jak trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
b) nerelevantní
c) nerelevantní
d) nerelevantní
e) nerelevantní
f) nerelevantní
§4) odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky
a) nerelevantní
b) nerelevantní
c) Zadavatel požaduje bankovní záruku vyšší, než je 5 % ceny veřejné zakázky. Bankovní
záruka za řádné dodání zboží kryje finanční nároky kupujícího za prodávajícím (zejména
vady CAS, které jí činí neupotřebitelnou nebo pokud CAS nemá vlastnosti dle technických
podmínek ke dni převzetí dodávky) vzniklé kupujícímu z důvodu porušení povinností
prodávajícího týkajících se řádného dodání zboží v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě,
které prodávající nesplnil ani po předchozí výzvě kupujícího. Výše bankovní záruky je
stanovena zadavatelem ve výši 3 mil. Kč.
d) Obchodní podmínky upravují záruční lhůtu delší než 24 měsíců:
Požadavek na záruku v délce 36 měsíců je z důvodu dodržení kvalitativních
požadavků na dodávku CAS.
e) nerelevantní
f) nerelevantní
Obchodní podmínky jsou stanoveny přiměřeně k potřebám a rizikům VZ.
Obchodní podmínky odpovídají požadavkům zejména obchodního zákoníku a legislativě
platné v ČR.
§5) odůvodnění vymezení technických podmínek
Technické podmínky reálně odpovídají potřebám zadavatele a rizikům souvisejícím s plněním
veřejné zakázky a vycházejí ze specifikace předmětu veřejné zakázky.
§6) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsob hodnocení
nabídek
Zadavatel stanovil hodnotící kritéria ve vztahu ke svým potřebám.
Hodnotícím kritériem je podle §78, odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena včetně DPH.
§7) Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě průzkumu předběžného
ohodnocení dodávky.
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