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

o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní 

veřejnou zakázku na  

 

 

„Telekomunikační služby - GSM“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADAVATEL:  

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, příspěvková 

organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR se sídlem: U Vojenské nemocnice 

1200, 169  02 Praha 6. 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle §1 

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

Zajištění efektivního pokrytí služeb mobilního operátora v rámci 

příspěvkových organizací Ministerstva obrany ČR. 

2) Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytovnání hlasových 

a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím 

mobilního operátora včetně souvisejících služeb.  

Centralizovaná zakázka pro příspěvkové organizace 

Ministerstva obrany ČR. 

3) Popis vzájemného vztahu mezi 
realizovanou veřejnou zakázkou a 
plánovaným cílem. 

Pokrytí služeb mobilního operátora tak, aby mohl zadavatel 
vykonávat svoji činnost dle předmětu podnikání 

4) Předpokládaný termín splnění 
veřejné zakázky 

smlouva na 4 roky 

                             Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 

a) Změny v popisu potřeb, které 
mají být splněním veřejné zakázky 
naplněny 

žádné změny 
 

b) Změny v popisu předmětu 
veřejné zakázky  
 

žádné změny 

c) Změny vzájemného vztahu 
předmětu veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele 

žádné změny 

d) Změny v předpokládaném 
termínu splnění veřejné zakázky 
oproti skutečnostem uvedených  
podle §1. 

 

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek.  

 

Veřejný zadavatel může vymezit 
alternativy naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy 
veřejné zakázky. 

  

Veřejný zadavatel může vymezit do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle. 

 
Bez realizace zakázky není možné zajistit efektivního pokrytí 
služeb v souladu se zákonem. 
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Odůvodnění  požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
dodávky podle §3 odst.1 

Veřejný zadavatel odůvodní 
přiměřenost požadavku na 
technické kvalifikační předpoklady 
ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a k rizikům souvisejícím 
s plněním veřejné zakázky 

 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na seznam 
významných dodávek.  
 

 

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 
výrobní 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. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na služby podle §3 odst.2 

Veřejný zadavatel odůvodní 
přiměřenost požadavku na 
technické kvalifikační předpoklady 
ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a k rizikům souvisejícím 
s plněním veřejné zakázky 

Pro dosažení cíle VZ, je nutno, aby služby realizoval dodavatel, 
který má již zkušenost se službami obdobného charakteru. 
Požadavky seznamu významných služeb budou v souladu s § 
56 odst. 1 písm. a zákona o veřejných zakázkách. 

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. 
 

Nepožadujeme. 

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. 
 

Nepožadujeme. 

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. 
 

Nepožadujeme. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení přehledu 
nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 
 

Dle legislativy 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle §3 odst.3 

Veřejný zadavatel odůvodní 
přiměřenost požadavku na 
technické kvalifikační předpoklady 
ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a k rizikům souvisejícím 
s plněním veřejné zakázky 

 

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. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na 
služby podle §4 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící splatnost faktur 
než 30 dnů 
 

Doba splatnosti je stanovena na 30 kalendářních dnů od dne 
doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v CZK. 

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 záruční lhůtu 
delší než 24 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. 
 

 

Odůvodnění vymezení dalších 
obchodních podmínek dle §5 
odst.2. Veřejný zadavatel 
odůvodnění vymezení obchodních 
podmínek veřejné zakázky na 
dodávky a  veřejné zakázky na 
služby ve vztahu ke svým 
potřebám a k rizikům souvisejícím 
s plněním veřejné zakázky. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle §5 vyhlášky 
 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

 V souladu s legislativou  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle §6 vyhlášky 
 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

  

  
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
dle ust. § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena  ( 
celková nabídková cena v Kč bez DPH).  
 
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách 137/2006 ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle §7 vyhlášky 
 

Hodnota Odůvodnění 

 
  2 500 000,-  Kč bez DPH/ rok 
10 000 000,- Kč bez DPH/ 4 roky 
 
 

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě plnění v 
minulosti. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


