ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
ZADAVATEL:
Národní archiv
Archivní 2257/4
140 00 Praha 4
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„NDA, ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ, HLAVNÍ
PRACOVIŠTĚ“
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
termínu
splnění veřejné zakázky,
Oproti skutečnostem uvedeným podle
§1.
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, snížení
kvality
plnění,
vynaložení dalších
finančních nákladů

Beze změn

Existence vhodných a bezpečných prostor pro umístění
technologií hlavního úložiště digitálního archivu je jedním z
předpokladů dlouhodobého uchování archiválií v digitální podobě.
Vybudování vhodných a dlouhodobě využitelných prostor je pak
jedním z cílů projektu Národní digitální archiv. Nerealizace
zakázky přináší riziko nenaplnění cílů projektu.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na
stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků
na seznam významných stavebních
prací, ze kterého vyplývá, že finanční
Zadavatel nepožaduje
hodnota uvedených stavebních prací je
v souhrnu
minimálně
dvojnásobek
předpokládané
hodnoty
veřejné
zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení více než tří techniků
nebo technických útvarů

Zadavatel nepožaduje

Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na
předložení
osvědčení
odborné
kvalifikace delší než pět let dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a
osob odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců dodavatele
nebo jiných osob podílejících se na
plnění zakázek podobného charakteru
a
počtu
vedoucích
zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném
postavení
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních a technických
zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje

Zadavatel nepožaduje

Zadavatel nepožaduje

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Odůvodnění technické
podmínky

Technická podmínka
U veřejné zakázky na stavební práce odůvodní veřejný zadavatel jen
technické podmínky, které vymezil v zadávacích podmínkách nad rozsah
technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací
uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 zákona o veřejných
zakázkách.

Zadavatel nepožaduje

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nabídky budou hodnoceny podle
nejnižší nabídkové ceny

Odůvodnění

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činní: 91 mil. Kč bez DPH

Odůvodnění

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na
základě rámcového rozpočtu stavby zpracovaného při přípravě
projektové žádosti a s ohledem na dostupné finanční prostředky

V Praze dne 22. 8. 2014
……………………………………………
PhDr. Drašarová Eva, CSc.,
ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky

