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Odůvodnění veřejné zakázky
Zadavatel
Název veřejné zakázky

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava, IČO 70890021
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2016-2020

Číslo VZ podle
evidence zadavatele

898

Evidenční číslo VZ

527476

Druh veřejné zakázky

na dodávky

Forma zadávacího
řízení

otevřené řízení – rámcová smlouva

Limit veřejné zakázky

nadlimitní

Profil zadavatele

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 Vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Popis potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny

Popis předmětu veřejné zakázky

Popis vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předpokládaný termín splnění 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.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
míry ovlivní veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle.
Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

Cílem veřejné zakázky je zajištění dodávek
granulovaného krmiva pro tržní produkci pstruha
duhového.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka
granulovaného krmiva pro chov pstruhů pro celé
vývojové stadium – plůdek, násada, výkrm
v množství cca 400 tun za celé období trvání
smlouvy, tj. 4 roky.
Změna předpokládaného množství krmiva oproti
předběžnému oznámení je vyvolána nejistotou
související s trvajícím obdobím sucha, jehož příčinou
jsou nízké zásoby vody na vodních dílech a možné
výpadky v provozu rybích farem.
Zadavatel využívá vhodných podmínek na vodních
dílech pro tržní produkci pstruha duhového.
Předpokladem pro zajištění výnosné produkce ryb je
zabezpečení dodávky kvalitního krmiva pro produkci
ryb.
rámcová smlouva na období 06/2016 – 06/2020
Zadání veřejné zakázky je podstatné pro realizaci
záměru zadavatele – chov pstruhů na rybích
farmách na vodních dílech. Zadavatel zajistil
uvedená rizika příslušnými ustanoveními (sankce a
smluvní pokuty) v obchodních podmínkách – návrhu
rámcové smlouvy.
Zvolená alternativa zadání veřejné zakázky je
hospodárné a efektivní řešení zajištění nákupu
krmiva pro pstruhy. Zadavatel nedisponuje
personálními, materiálními a technickými kapacitami,
aby sám zajistil výrobu krmiva v požadované kvalitě.
Bez zadání veřejné zakázky nelze realizovat záměr
zadavatele – chov pstruhů a využít tak vhodné
podmínky pro chov pstruhů na vodních dílech.
Zadavatel neuvádí.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro
plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
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.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Veřejný zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu více než tří techniků či technických
útvarů.)
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.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a
výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení vzorků, popisů nebo fotografií
zboží určeného k dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného výrobku vydaného
příslušným orgánem.

Netýká se této veřejné zakázky. Zadavatel
požaduje předložit seznam významných
dodávek se souhrnnou finanční hodnotou ve
výši 50% předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

Netýká se této veřejné zakázky.

Netýká se této veřejné zakázky.

Netýká se této veřejné zakázky.

Netýká se této veřejné zakázky.

Netýká se této veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky podle § 4
Vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící
požadavek
na
pojištění
odpovědnosti
za
škodu
způsobenou
dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší
než je 5 % ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než
24 měsíců.

Netýká se této veřejné zakázky. Zadavatel
stanovil splatnost faktur na 30 dnů.

Netýká se této veřejné zakázky.

Netýká se této veřejné zakázky.
Netýká se této veřejné zakázky. Zadavatel
stanovil záruční lhůtu na dodané krmivo
v délce 6 měsíců.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané
hodnoty veřejné zakázky za každý den
prodlení.
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 stanovil smluvní pokutu za
prodlení dodavatele ve vztahu k povaze
předmětu veřejné zakázky ve výši 0,5% z
ceny jednotlivé dílčí dodávky krmiva, tj. výše
smluvní
pokuty
nedosahuje
limitu
stanoveného
limitu,
který
vyžaduje
odůvodnění.
Zadavatel stanovil smluvní pokutu za
prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši
dle občanského zákoníku, a to z důvodu
vyváženosti smlouvy a ve vztahu k jistotě
dodavatele při plnění veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel
odůvodní vymezení obchodních podmínek
veřejné zakázky na dodávky a veřejné Netýká se této veřejné zakázky.
zakázky na služby ve vztahu ke svým
potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním
veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 Vyhlášky č.
232/2012 Sb.
Technická podmínka
Zadavatel stanovil technické podmínky ve
vazbě na min. hodnoty požadovaných
technických
parametrů
granulovaného
krmiva – velikost granulí, obsah proteinu a
tuku a hodnota stravitelné energie. Min.
požadované
hodnoty
jsou
uvedeny
v zadávací dokumentaci.

Odůvodnění technické podmínky
Zadavatel stanovil technické podmínky –
min. hodnoty požadovaných technických
parametrů krmiva z důvodu potřeby dodávky
kvalitního krmiva pro chov pstruhů a ve
vazbě na podmínky zadavatele k chovu
pstruhů. Zadavatel tím rovněž omezuje
riziko, že dodavatelé nabídnou krmivo
s nízkými
výživovými
hodnotami
a
neodpovídající podmínkám, které má
zadavatel pro chov pstruhů ve svých
zařízeních.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií veřejné zakázky podle
§ 6 Vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Hodnotící kritérium

Odůvodnění
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící
kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a
jako dílčí hodnotící kritéria Průměrnou cenu
za 1 kg krmiva (pro celou dobu chovu) –
Odůvodnění stanovení základních a dílčích
váha 60%, Obsah proteinu ve vybraném
hodnotících kriterií. Veřejný zadavatel
krmivu pro výkrm – váha 20% a Obsah tuku
odůvodní stanovení základních a dílčích
ve vybraném krmivu pro výkrm – váha 20%.
hodnotících kritérií ve vztahu ke svým
Uvedená dílčí hodnotící kritéria byla
potřebám.
stanovena ve vztahu k potřebě zadavatele
na dodávky kvalitního krmiva za cenu
odpovídající jeho kvalitě.

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost
stanovení dílčích hodnotících kritérií, pokud
použije hodnotící kritérium ekonomická
výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící
kritérium nabídková cena má nižší váhu než
80% u veřejných zakázek na dodávky.

Vzhledem k potřebě zadavatele na dodávky
kvalitního krmiva je pro hodnocení nabídky
podstatná nejen nabídková cena, ale rovněž
parametry obsah proteinu a tuku v krmivu,
které zejména vyjadřují kvalitu krmiva, která
má přímou souvislost s kvalitou a výnosy
produkce tržních ryb – pstruha. Proto byla
dílčím hodnotícím kritériím souvisejícím
s kvalitou krmiva přiřazena odpovídající váha
na úkor váhy dílčího kritéria nabídková cena.
Pro zajištění výnosné produkce ryb je nutné
zajištění dodávky co nejkvalitnějšího krmiva
za optimální (co nejnižší) cenu.

