Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Veřejný zadavatel popíše změny
Dodávky příslušenství k hudebním nástrojům pro Symfonický
a) v popisu potřeb, které mají být orchestr ČRo jsou zcela nezbytným prvkem pro fungování
splněním
veřejné
zakázky tělesa. Jedná se o struny, hobojové, fagotové strojky,
naplněny,
klarinetové plátky, apod. Jde tedy o zajištění „spotřebního
b) v popisu předmětu veřejné materiálu“ či příslušenství, které je stejně tak jako hudební
zakázky,
nástroj základním pracovním nástrojem pro jednotlivé členy
c) vzájemného vztahu předmětu tělesa, a tedy zajišťuje možnost výkonu práce orchestru jako
veřejné
zakázky
a
potřeb celku pro Čro.
zadavatele,
d) v předpokládaném termín
splnění veřejné zakázky, oproti
skutečnostem uvedeným podle § 1.
Popis rizik souvisejících s plněním Nezajištění výše uvedeného by znamenalo prakticky
veřejné zakázky, která zadavatel paralyzovat orchestrální těleso a znemožnit mu výkon jeho
zohlednil při stanovení zadávacích funkce.
podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace
veřejné
zakázky,
prodlení
s
plněním
veřejné
zakázky, snížené kvality plnění,
vynaložení
dalších
finančních
nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit
alternativy naplnění potřeby a Alternativy v tomto případě existují pouze v rámci konkrétních –
zdůvodnění zvolené alternativy dílčích prvků, nikoliv celku. Ovšem vždy s ohledem na
veřejné zakázky.
maximální možný interpretační výkon, který je u špičkového
hudebního tělesa utvářen nejen individuálními schopnostmi
výkonného umělce, ale rovněž nástrojem a jeho
příslušenstvím.
Veřejný zadavatel může vymezit,
do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.
Zadavatel může uvést
další
informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nejnižší cenová nabídka

Odůvodnění
Vzhledem k přesně vymezeným požadavkům na konkrétní typy
/ modely příslušenství a exaktně specifikované podmínky
nákupu / dodání je nejnižší cenová nabídka dostatečným
hodnoticím kritériem reflektujícím potřeby zadavatele.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 zákona
Hodnota
3 440 000 Kč

Odůvodnění
Hodnota VZ byla stanovena na základě průzkumu trhu
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