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Odůvodnění veřejné zakázky 

podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na 

dodávky 

 

 

„ Generální opravy potrubní pošty“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADAVATEL:  

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha   

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR se sídlem: U Vojenské 

nemocnice 1200, 169  02 Praha 6. 



 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

Plánovaný cíl veřejné zakázky Generální rekonstrukce systému potrubní pošty, jejímž 

obsahem bude výměna koncových stanic, modernizace 

přejezdových centrál, modernizace elektronického 

ovládání systému (upgrade, případně výměna ovládacího 

software) a výměna přepravních pouzder. Cílem je 

zajištění provozní spolehlivosti systému potrubní. 

Stávající systém je v současné podobě na konci technické 

životnosti, vykazuje časté poruchy, které působí 

zadavateli vážné provozní potíže. 

 

Popis vzájemného vztahu mezi 

realizovanou veřejnou zakázkou 

a plánovaným cílem. 

 

V rámci akce zadavatel předpokládá zachování stávající 

(plastové potrubí)  

Popis alternativ naplnění 

plánovaného cíle a zdůvodnění 

zvolené alternativy veřejné 

zakázky. 

Od nově rekonstruovaného systému potrubní pošty 

očekává zadavatel následující funkce: 

- možnost nastavení priority pro vybrané zásilky, případně 

pro vybrané koncové stanice 

- možnost přednostního transportu zásilky s vysokou 

prioritou na úkor neprioritních přeprav – např. pro potřeby 

operačních sálů, transfůzní stanice a jiné 

- možnost pomalejšího transportu pro speciální zásilky  

- plynulý rozjezd a dojezd pouzder 

- možnost průběžného sledování aktuálního stavu 

přepravy každé zásilky (osazení všech přepravních 

pouzder čipy) včetně vizualizace na dohledovém 

stanovišti 

- možnost generovat s ovládacího systému statistiky a 

evidenci všech zásilek  

- možnost zabezpečeného příjmu zásilek 

Popis toho, do jaké míry ovlivní 

veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

 

Od plnění této veřejné zakázky očekávám bezporuchový 

provoz potrubní pošty, bez výpadku dopravení například 

krve na operační sály v zájmu zdraví pacientů  

Popis očekávaného budoucího 

negativního stavu nebo účinku, 

který bude vyžadovat 

vynaložení dalších finančních 

prostředků pro tuto veřejnou 

zakázku původně 

neplánovaných, lze-li jej 

předpokládat. 

 

 

 

Nelze předpokládat 

 

 

Další informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky. 

(nepovinný údaj) 

 

 

 

Dalším důvodem k rekonstrukci potrubní pošty je 

umožnění vyzvednutí zásilky pouze autorizovaným 

uživatelem – ideálně za použití stávají identifikačních 

karet zaměstnanců, abychom minimalizovali riziko 

spojené se zneužitím systému potrubní pošty a její 

poruchovosti.  

 

 



 

  

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na dodávky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavků na seznam 

významných dodávek.  

 

Pro dosažení cíle VZ, je nutno, aby dodávky realizoval 

dodavatel, který má již zkušenost s dodávkami obdobného 

charakteru. Požadavky seznamu významných dodávek 

budou v souladu s § 56 odst. 1 písm. a zákona o veřejných 

zakázkách 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů.  

 

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení popisu 

technického vybavení a opatření 

používaných dodavatelem 

k zajištění jakosti a popis 

zařízení či vybavení dodavatele 

určeného k provádění výzkumu. 

  

Nepožadujeme 

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. 

 

Nepožadujeme 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

vzorků, popisů nebo fotografií 

zboží určeného k dodání. 

 

Z technických důvodů a pro řádné provedení rekonstrukce 

potrubní pošty požadujeme prospekty a fotografie zboží, 

které nám bude dodáno 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

dokladu prokazujícího shodu 

požadovaného výrobku 

vydaného příslušným orgánem. 

 

Nepožadujeme 



Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na služby 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavků na seznam 

významných služeb. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů.  

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení popisu 

technického vybavení a opatření 

používaných dodavatelem 

k zajištění jakosti a popis 

zařízení či 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 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob 

odpovědných za poskytování 

příslušných služeb. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního 

počtu zaměstnanců dodavatele 

či 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 či pomůcek, 

provozních a technických 

zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

 



 

  
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu stavebních prací.  

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů.  

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací.  

 

 

Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele či 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 či pomůcek, 

provozních a technických 

zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

 

 



  

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné 

zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící splatnost 

faktur. 

 

Splatnost faktur je stanovena dle zvyklostí a s ohledem na 

dobu proplacení faktur v Ústřední vojenské nemocnici – 

Vojenská fakultní nemocnice Praha. Doba splatnosti je 

stanovena na 90 kalendářních od dne doručení daňového 

dokladu kupujícímu. Platby budou probíhat výhradně 

v CZK. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

na pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou dodavatelem 

třetím. 

 

Důvodem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě, je nezbytně nutná k ochraně 

majetku zadavatele, ale i k ochraně pacientů. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

bankovní záruky. 

 

Z důvodu bezproblémového průběhu  realizace veřejné 

zakázky. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící záruční 

lhůtu. 

 

Záruční lhůta je u každé zakázky stanovena dle zvyklostí a 

odpovídá charakteru předmětu plnění a bude jedním 

z hodnotících kritérií. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu za prodlení dodavatele. 

 

Při nedodržení termínu dodání dodávek (softwaru, 

hardwaru, patrony) dle vítězné nabídky je ohrožena 

bezpečnost a zdraví pacientů 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu za prodlení zadavatele s 

úhradou faktur. 

 

Ne 

Odůvodnění vymezení dalších 

obchodních podmínek. 

 

Není 



 

  

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele 

 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Požadavky na technické 

podmínky: 

možnost nastavení priority pro 

vybrané zásilky, případně pro 

vybrané koncové stanice 

- možnost přednostního 

transportu zásilky s vysokou 

prioritou na úkor neprioritních 

přeprav – např. pro potřeby 

operačních sálů, transfůzní 

stanice a jiné 

- možnost pomalejšího 

transportu pro speciální zásilky  

- plynulý rozjezd a dojezd 

pouzder 

- možnost průběžného sledování 

aktuálního stavu přepravy každé 

zásilky(osazení všech 

přepravních pouzder čipy) 

včetně vizualizace na 

dohledovém stanovišti 

- možnost generovat 

s ovládacího systému statistiky a 

evidenci všech zásilek  

- možnost zabezpečeného 

příjmu zásilek 

 

 

 

Pro bezporuchové používání a ovládání potrubní pošty. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele  

 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

 

Ekonomická výhodnost nabídky  

 

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách 137/2006 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

  

Způsob hodnocení Odůvodnění 

 

Bodové hodnocení, které 

provádí hodnotící komise dle 

platné legislativy zákona o 

veřejných zakázkách  

 

Transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace dle 

novelizace platné legislativy. 

Odůvodnění předpokládané hodnoty  

 

Hodnota Odůvodnění 

 

 

8.600.000,- 

 

 

 

Předpokládanou hodnotu stanovil v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně 137/2006 sbírka a na základě 

informací o zakázkách stejného či podobného předmětu 

plnění. 


