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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit
společnosti CYPRIÁN, s.r.o.“

Odůvodnění veřejné zakázky je uveřejněno na profilu
zadavatele v souvislosti s oznámením veřejného zadavatele
o zahájení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku
dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve formě specifikované v § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné
zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
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 termín splnění
veřejné zakázky, oproti
skutečnostem uvedeným podle § 1.

Ve vztahu k informacím uvedeným v odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a
odůvodnění veřejné zakázky, uveřejněném dne
2. 10. 2014 v předběžném oznámení veřejného
zadavatele a na profilu zadavatele, NEDOŠLO
k žádným změnám v odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky.

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.

Rizika spojená s nerealizací veřejné zakázky a
prodlením se splněním veřejné zakázky mají za
následek vážné ohrožení úspěšnosti realizace
projektového záměru s názvem Rozšíření
výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.,
který je realizován v rámci podprogramu
Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území
Ústeckého a Moravskoslezského kraje,
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
pro rok 2014 a jehož ukončení je plně navázáno
na termín splnění veřejné zakázky. Rizika
spojená se snížením kvality plnění jsou
eliminována v rámci nastavení požadavků na
technické parametry a podmínky CNC
ohraňovacích lisů uvedených v době 2) zadávací
dokumentace. Rizika spojená s vynaložením
dalších finančních nákladů jsou navázána na
úspěšné plnění veřejné zakázky
v předpokládaném termínu. Pokud nedojde
k realizaci zakázky v předpokládaném termínu
plnění, může být zadavatele vystaven riziku
nepřidělení dotace v rámci výše uvedeného
podprogramu na rok 2014.

Veřejný zadavatel může vymezit
varianty naplnění potřeby a zdůvodnění
zvolené alternativy veřejné zakázky.

NERELEVANTNÍ.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani
dodatečné plnění nabídnuté nad rámec
požadavků stanovených v bodě 2) zadávací
dokumentace.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
míry ovlivní veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle.

Realizace veřejné zakázky zásadním způsobem
podmiňuje plnění klíčových specifických cílů
projektu Rozšíření výrobních kapacit společnosti
CYPRIÁN, s.r.o., kterými jsou rozšíření a
posílení vlastní výroby bez outsourcingu, zvýšení
objemu výroby společnosti o 15 – 20 % a zvýšení
počtu zaměstnanců společnosti o 11 osob.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné
zakázky.

Realizace veřejné zakázky má pozitivní dopad na
podporu rozvoje pracovních míst
v Moravskoslezském kraji neboť nové pořízení
CNC ohraňovacích lisů a následné rozšíření
vlastní výroby společnosti CYPRIÁN, s.r.o. vede
k vytvoření 11 nových pracovních míst, ke
kterým se společnost CYPRIÁN, s.r.o. zavázala
v rámci realizace projektu Rozšíření výrobních
kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.

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 požadavků na
seznam významných dodávek. (Veřejný
zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech
významných dodávek činí v souhrnu
minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)

Zadavatel požaduje v bodě 6c) zadávací
dokumentace, aby uchazeč prokázal splnění
technických kvalifikačních předpokladů
předložením seznamu významných dodávek
realizovaných v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby plnění.
Zadavatel však neuvádí požadavek na přesnou
finanční hodnotu všech významných dodávek ve
vztahu k předpokládané hodnotě zakázek.
Seznam významných dodávek bude sloužit
zadavateli k ověření technické způsobilosti
uchazeče a zjištění kvalitativní náročnosti
a srovnatelnosti realizovaných dodávek uchazeče
v posledních 3 letech ve vztahu k vyhlášené
veřejné zakázce. Kvalitativní náročnost a
srovnatelnost technického řešení realizovaných
zakázek uchazeče mají přímý vliv na minimalizaci
rizik spojených s kvalitou plnění vyhlášené
zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Veřejný zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)

NERELEVANTNÍ.
V zadávací dokumentaci není tento požadavek
uveden.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k
zajištění jakosti a popis zařízení nebo
vybavení dodavatele určeného k provádění
výzkumu.

NERELEVANTNÍ.
V zadávací dokumentaci není tento požadavek
uveden.
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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.

NERELEVANTNÍ.
V zadávací dokumentaci není tento požadavek
uveden.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení vzorků, popisů nebo
fotografií zboží určeného k dodání.

NERELEVANTNÍ.
V zadávací dokumentaci není tento požadavek
uveden.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného výrobku vydaného
příslušným orgánem.

NERELEVANTNÍ.
V zadávací dokumentaci není tento požadavek
uveden.

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

Zadavatel požaduje v bodě 11) zadávací
dokumentace, aby uchazeč začlenil do návrhu
kupní smlouvy lhůtu splatnosti faktur. Zadavatel
však neuvádí požadavek na konkrétní, minimální
či maximální délku lhůty splatnosti faktur.

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

Zadavatel požaduje v bodě 11) zadávací
dokumentace, aby uchazeč začlenil do návrhu
kupní smlouvy výši požadovaného pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetím osobám. Zadavatel však neuvádí
požadavek na konkrétní výši či limit pojištění ve
vztahu k předpokládané hodnotě zakázek.
Požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím osobám
vychází z potřeby krytí škody způsobené
dodavatelem vůči zadavateli v průběhu
realizace veřejné zakázky, tj. zejména při
dodání, instalaci a v průběhu zkušebního
provozu technologií.

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

NERELEVANTNÍ.
V zadávací dokumentaci není tento požadavek
uveden.

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

NERELEVANTNÍ.
V zadávací dokumentaci není tento požadavek
uveden.
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Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu za
prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z
předpokládané hodnoty veřejné zakázky
za každý den prodlení.

Zadavatel požaduje v bodě 11) zadávací
dokumentace, aby uchazeč začlenil do návrhu
kupní smlouvy smluvní pokutu za prodlení
dodavatele. Zadavatel však neuvádí požadavek
na konkrétní, minimální či maximální výši
smluvní pokuty za prodlení dodavatele.
Prodlení dodavatele spojené s plněním veřejné
zakázky nad rámec stanovený v kupní smlouvě je
vnímáno zadavatelem jako jeden z rizikových
faktorů úspěšné realizace veřejné zakázky ve
vztahu k dodržení termínu ukončení projektu
a profinancování dotace poskytnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

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 požaduje v bodě 11) zadávací
dokumentace, aby uchazeč začlenil do návrhu
kupní smlouvy smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur. Zadavatel však
neuvádí požadavek na konkrétní, minimální či
maximální výši smluvní pokuty za prodlení
zadavatele s úhradou faktur za každý den
prodlení.
Podmínky úhrady faktur jsou stanoveny v bodě
12) zadávací dokumentace. Zadavatel v rámci
platebních podmínek předpokládá úhradu 100 %
nabídkové ceny zakázky převodním příkazem
zadavatele v termínu splatnosti uvedeném na
faktuře vystavené vítězným dodavatelem za
plnění předmětu zakázky.

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.

NERELEVANTNÍ.
V zadávací dokumentaci není tento požadavek
uveden.

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

Technické parametry hydraulických CNC
ohraňovacích lisů uvedených v zadávací
dokumentaci

Další (technické) požadavky na hydraulické
CNC ohraňovací lisy:
1. Nástavba manipulace s materiálem
(podpěrné konzoly - 2 ks).
2. Bezpečnostní laserová závora
umožňující max. využití rychlosti.
3. Hydraulické upínání pro horní a dolní
nástroje.
4. Obslužná plocha (obrazovka) řídicího
systému v českém jazyce.
5. Schopnost dálkové diagnostiky stroje
přes internet.
6. 2D řídicí systém.
7. Možnost dokoupit digitální měřicí
systém úhlů.
8. Nástrojový systém WILA.

Odůvodnění technické podmínky
Technické parametry hydraulických lisů jsou
požadovány z důvodu širokého sortimentu
nabízených variant CNC lisů na domácím a
zahraničním trhu. Zadavatel je nucen na základě
svého výrobního programu sestaveného dle
požadavků odběratelů specifikovat konkrétní
druh a parametry požadovaných CNC
technologií.
Odůvodnění jednotlivých dalších (technických)
požadavků na hydraulické CNC ohraňovací lisy:
1. Umožňuje manipulaci těžších předmětů.
2. Požadujeme z důvodů dosažení vyšších
rychlostí při zachování maximální
bezpečnosti při manipulaci s polotovarem.
3. Urychluje přípravu samotného výrobního
procesu a zefektivňuje využití pracovní doby
zaměstnance
4. Požadujeme z důvodu nízké úrovně znalostí
světových jazyků u zaměstnanců ve
výrobním procesu.
5. Možnost dálkového nastavení stroje a řešení
poruch bez nutnosti příjezdu technika a tím i
snížení nákladů.
6. 2D řídicí systém je minimálním požadavkem
nastavení ohýbacího cyklu v současné době.
Pro dané CNC technologie je dostačující a
také ekonomicky nejhospodárnější.
7. Pro docílení vyšší přesnosti výrobků a tím i
zvýšení kvality dodávaných výrobků.
8. Jedná se o nejpoužívanější systém upínání
nástrojů v České republice a firma
CYPRIÁN, s.r.o. pracuje výhradně v tomto
nástrojovém systému. Požadovaný
nástrojový systém je tedy lokalizačně a
procesně nejúčelnější a nejefektivnější
variantou, která zaručuje dostupnost všech
nástrojů a nejnižší míru vynaložených
finančních prostředků.
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Odůvodnění stanovení základních hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Základní hodnotící kritérium

Ekonomická výhodnost nabídky

Odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky byla stanovena, v souladu s § 78
odst. 1) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ekonomická výhodnost
nabídky. Toto základní hodnotící kritérium je
v souladu s § 78 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách rozděleno na dílčí
hodnotící kritéria objektivního charakteru,
kterým byly stanoveny rozdílné procentuální
váhy v souladu s § 78 odst. 5) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Dílčí hodnotící kritéria byla zadavatelem
stanovena v souladu s Metodikou zadávání
veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj
ČR platnou k 1. 1. 2014 a s ohledem na druh a
složitost veřejné zakázky a také s ohledem na
podmínky realizace projektového záměru
zadavatele s názvem Rozšíření výrobních kapacit
společnosti CYPRIÁN, s.r.o., ve kterém je
veřejná zakázka vyhlášena a realizována.

Odůvodnění stanovení dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Dílčí hodnotící kritéria

Nabídková cena v Kč

Doba dodání předmětu zakázky ve dnech od
podpisu smlouvy

Odůvodnění
Dílčí hodnotící kritérium bylo stanoveno s váhou
50 %, která je váhou nejvyšší a má tedy největší
procentuální dopad na celkové hodnocení
ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídková
cena v Kč je stanovena jako hlavní dílčí
hodnotící kritérium v souladu se zásadou
hospodárnosti při zadávání veřejných zakázek.
Nabídková cena v Kč představuje kritérium s
minimální hodnotou.
Dílčí hodnotící kritérium bylo stanoveno s váhou
35 %, která je druhou nejvyšší váhou v rámci
celkového hodnocení ekonomické výhodnosti
nabídky. Doba dodání předmětu zakázky ve
dnech od podpisu smlouvy je stanovena jako
významné dílčí kritérium s minimální hodnotou.
Ustanovení a váha tohoto dílčího kritéria vychází
z potřeby zadavatele splnit omezené časové
podmínky realizace projektu Rozšíření výrobních
kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o., ve smyslu
termínu ukončení projektu, na který je vázáno
proplacení dotace poskytnuté Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR ve výši 85 % způsobilých
výdajů projektu.
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Zajištění servisu v hodinách (min. 1 hodina)

Dílčí hodnotící kritérium bylo stanoveno s váhou
10 %, která je třetí nejvyšší váhou v rámci
celkového hodnocení ekonomické výhodnosti
nabídky. Toto kritérium je vnímáno zadavatelem
jako doplňkové a je stanoveno jako kritérium
s minimální hodnotou, která je v tomto případě
omezena na 1 hodinu od okamžiku nahlášení
závady ze strany zadavatele. Ustanovení a váha
tohoto dílčího kritéria vychází z potřeby
zadavatele zajistit plynulost výrobního procesu a
minimalizovat prostoje ve výrobě, které působí
společnosti CYPRIÁN, s.r.o. značné finanční
ztráty ve vztahu k nedodržení smluvních termínů
dodávek vůči odběratelům.

Záruční doba v měsících (max. 36 měsíců)

Dílčí hodnotící kritérium bylo stanoveno
s nejmenší váhou 5 % v rámci celkového
hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky. Toto
kritérium je vnímáno zadavatelem jako orientační
a je stanoveno jako kritérium s maximální
hodnotou. Maximální hodnota kritéria je omezena
na 36 měsíců, tedy 12 měsíců nad rámec povinné
zákonné záruční doby.
Ustanovení a váha tohoto dílčího kritéria vychází
z potřeby zajištění dlouhodobě kvalitního
výrobního procesu, jehož výsledkem jsou kvalitní
výrobky a služby utvrzující dobré dodavatelskoodběratelské vztahy.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

5.700.000 Kč

V Ostravě 5. listopadu 2014
Za zadavatele:

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla
stanovena v souladu s § 13 a § 14 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
představuje celkovou předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty,
která je součtem dílčích předpokládaných hodnot
jednotlivých pořizovaných CNC technologií bez
daně z přidané hodnoty.
Předpokládaná hodnota (cena) požadovaných
CNC technologií byla stanovena na základě
údajů a informací získaných průzkumem trhu
s požadovaným plněním a na základě údajů
získaných jiným vhodným způsobem, tj. formou
shromáždění předběžných cenových nabídek
dodavatelů pro požadovaný předmět plnění.

