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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky je uveřejněno v rámci 

Předběžného oznámení veřejného zadavatele dle § 86 odst. 2 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve formě 

specifikované v § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech 
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ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 

Splněním veřejné zakázky dojde k posílení rozvoje a konkurenceschopnosti výrobní firmy 

CYPRIÁN, s. r. o., a to pořízením, instalací a zprovozněním souboru nových technologií 

k CNC obrábění, zušlechťování a manipulaci s kovovými materiály, jež zajistí vyšší 

nezávislost firmy na vybraných dodavatelích a posílí tržní pozici jak na tuzemském 

lokálním trhu, tak i zahraničním trhu. 

2. Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru technologického vybavení pro projekt 

s názvem Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. Veřejná zakázka je 

realizována v rámci programu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území 

Ústeckého a Moravskoslezského kraje vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

pro rok 2014. 

Soubor technologického zařízení obsahuje 2 kusy hydraulických ohraňovacích lisů 

číslicově řízených počítačem (Computer Numeric Control – CNC) v následujícím 

rozsahu:  

 Hydraulický CNC ohraňovací lis nejvyšších přesností a produktivity, 110 – 130 t, 

ohraňovaná délka min. 3200 mm až 3500mm.  

 Hydraulický CNC ohraňovací lis nejvyšších přesností a produktivity, 60 až 70 t, 

ohraňovaná délka min. 2000 mm až max. 2500mm.  

Obě technologická zařízení slouží k přesnému ohraňování a tváření plechů. Požadují se 

technologie (stroje) s nejvyššími přesnostmi v osách X1,X2, R a Z1/Z2, tedy 5-osým 

zadním dorazovým systémem. 

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Strategickým cílem společnosti CYPRIÁN, s.r.o. je trvale zvyšování inovační výkonnosti  

a produktivity práce společnosti, což je nezbytné zajistit zakoupením dalších nových 

výrobních technologií, jež doposud společnost CYPRIÁN, s.r.o. vlastní pouze v omezené 

míře, a které technologicky doplňují stroje zakoupené v minulých letech. Realizací 

předběžně vyhlášené veřejné zakázky zadavatele dojde k naplnění těchto potřeb. Soubor 

technologického zařízení, se skládá ze strojů a zařízení, jež zajistí navýšení chybějící 

výrobní kapacity (o 15 – 20 %) dílčích pracovišť provozovny. Tato pracoviště dnes nejsou 

schopna svými dosavadními kapacitami pokrýt zvýšený objem zpracování vstupních 

materiálů vlivem vysoké poptávky odběratelů. Realizací veřejné zakázky tak dojde k 

posílení vlastní výroby bez outsourcingu.   

 

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 

 

Veřejná zakázka bude splněna v předpokládaném termínu do 31. 1. 2015. 

 

V Ostravě 1. října 2014 

 

Za zadavatele: 


