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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

v souladu s § 156 Zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
Identifikace zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 
P.O.BOX 77 
118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: RNDr. Lenka Betincová  
 
 
 
 
 
……………………………….. 
Podpis: 

 

 

Název veřejné zakázky: 
 

Tisk, kompletace a distribuce obálek 

Veřejná zakázka 
 podle výše předpokládané hodnoty: 

Nadlimitní  

Druh veřejné zakázky: 
 

Služby  

Druh zadávacího řízení: 
 

Otevřené řízení  

Věstník veřejných zakázek  
Evidenční číslo veřejné zakázky:  
Předběžné oznámení uveřejněno dne: 

 
487385 
9.5.2013 

  
 

Odůvodnění  je zpracováno v souladu s Vyhláškou č. 232/2012 (dále jen „vyhláška“)                            
a obsahuje:  

A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky  
B. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky  
C. Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 vyhlášky   
D. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek podle § 4 vyhlášky  
E. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 5 vyhlášky   
F. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky  
G. Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky   
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A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadava-
tele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 

1.  
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné za-
kázky naplněny: 
 
Veřejný zadavatel popíše své potřeby pro řádné 
zajištění svěřených úkolů.   

Splněním zakázky bude zaručeno používání 
jednotných druhů obálek jak Ministerstvem 
financí tak podřízenými orgány Finanční sprá-
vy ČR v daňovém řízení. 

2.  
Popis předmětu veřejné zakázky: 
 
Veřejný zadavatel stručně popíše předmět veřejné 
zakázky. 

Tisk daňových obálek podle graficky zpraco-
vaných předloh dodaných Ministerstvem finan-
cí, kompletace, zabalení a distribuce obálek 
podle rozdělovníku konkrétním orgánům Fi-
nanční správy ČR a Ministerstvu financí for-
mou přímého dovozu, zasláním kurýrní službou 
či prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. 
 

3.  
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné za-
kázky a potřeb zadavatele  
 
Veřejný zadavatel popíše, do jaké míry přispěje 
realizace předmětu veřejné zakázky k naplnění 
potřeb zadavatele.  

Zakázkou budou potřeby zadavatele naplněny, 
neboť je nezbytné zajistit, aby u všech správců 
daní spadajících do resortu zadavatele byly 
pro potřebu komunikace s daňovými subjekty 
v dostatečném množství k dispozici jednotlivé 
druhy obálek.  

4.  
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky  
 
Veřejný zadavatel vymezí, kdy bude veřejná za-
kázka splněna, buď konkrétním datem, nebo časo-
vým úsekem.  

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka bude 
realizována prostřednictvím rámcové smlouvy 
uzavřené na dobu určitou 4 let, termín splnění 
veřejné zakázky lze předpokládat 31. 12. 2018 

 
 
 
B. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 
1. 
Veřejný zadavatel popíše  změny  oproti skuteč-
nostem uvedeným podle § 1 vyhlášky ( odůvod-
nění účelnosti VZ pro účely  předběžného ozná-
mení – tabulka A): 
 

Veřejná zakázka bude nově rozdělena na dvě 
části: 
- Část I. – Tisk, kompletace a distribuce obálek 

s doručenkou 
- Část II. – Tisk, kompletace a distribuce obá-

lek s doručenkou na tabelačním papíru 
V každé části veřejné zakázky bude uzavřena 
rámcová smlouva s jedním dodavatelem. 

2. 
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakáz-
ky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadá-
vacích podmínek. 
 
Jde zejména o rizika nerealizace  veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvali-
ty plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.  

V případě nezajištění dostatečného množství 
daňových obálek pro potřeby orgánů Finanční 
správy ČR by došlo k závažnému ztížení doru-
čování v daňovém řízení, čímž bylo ohroženo 
správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení 
jejich úhrady. 
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Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplně-
ní potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy ve-
řejné zakázky. 

Zadavatel zvolil formu otevřeného výběrového 
řízení, kterou považuje za nejefektivnější 
a nejtransparentnější způsob dosažení plánova-
ného cíle. 

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

 

Zadavatel může uvést další informace odůvodňu-
jící účelnost veřejné zakázky. 

 

 
 
C. Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky  

na služby  podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné  zakázky 

1. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných služeb: 
 
Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná fi-
nanční hodnota všech významných služeb činí v 
souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

 

2. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. 
 
Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předlo-
žení seznamu více než tří techniků nebo technic-
kých útvarů. 

 

3. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předlože-
ní popisu technického vybavení a opatření použí-
vaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis 
zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k 
provádění výzkumu. 

 

4. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provede-
ní kontroly technické kapacity veřejným zadava-
telem nebo jinou osobou jeho jménem, případně 
provedení kontroly opatření týkajících se zabez-
pečení jakosti a výzkumu. 

 

5. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předlože-
ní osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci do-
davatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení a osob odpo-
vědných za poskytování příslušných služeb: 
Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předlo-
žení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je 
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středoškolské s maturitou, nebo osvědčení o od-
borné kvalifikaci delší než tři roky. 
6. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předlože-
ní přehledu průměrného ročního počtu zaměst-
nanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se 
na plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

 

7. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předlože-
ní přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních 
a technických zařízení, které bude mít dodavatel 
při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Vzhledem ke značnému množství obálek, které 
jsou skladovány v krabicích, je třeba, aby do-
davatel disponoval dostatečnými skladovacími 
prostory (o rozměrech minimálně  100  m2  
v suché uzamčené místnosti ) a nedošlo tak 
před distribucí obálek k jejich znehodnocení. 

 
 
D. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakáz-

ky na služby podle § 4 vyhlášky č. 232/2012 
1. 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stano-
vící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. 

 

2..  
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stano-
vící požadavek na pojištění odpovědnosti za ško-
du způsobenou dodavatelem třetím osobám ve 
výši přesahující dvojnásobek předpokládané hod-
noty veřejné zakázky. 

 

3. 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stano-
vící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % 
ceny veřejné zakázky. 

 

4.  
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stano-
vící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců. 

 

5. 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stano-
vící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší 
než       0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky        za každý den prodlení. 

 

6. 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stano-
vící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s 
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

 

7. 
Odůvodnění vymezení dalších obchodních pod-
mínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní 
vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky 
na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu 
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ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s pl-
něním veřejné zakázky. 
 
 
E. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

č. 232/2012 
Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
Technické podmínky veřejné zakázky uvedené 
v zadávací dokumentaci:  

1) V části I. veřejné zakázky - obálka ve 
formátu C5, rovná klopa, potisk čer-
ný, svislý modrý pruh, papír 
v gramáži 80g, uzávěr – samolepící 
s krycí páskou (obálka musí odpoví-
dat souboru ve formátu .pdf, který je 
přílohou Zadávací dokumentace) 

2) V části II. veřejné zakázky - obálka 
ve formátu C5, potisk černý, svislý 
modrý pruh, tabelační papír, 
v gramáži 3 x 60g, uzávěr – samole-
pící s krycí páskou (obálka musí od-
povídat souboru ve formátu .pdf, kte-
rý je přílohou  Zadávací dokumenta-
ce) 

Předmět zakázky musí odpovídat dosud použí-
vaným typům obálek. 

 
 
 
F. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

č. 232/2012 
 
Hodnotící kritérium Odůvodnění 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší na-
bídková cena včetně DPH. 
 
 

Úspora finančních prostředků veřejných roz-
počtů. 

Dílčí hodnotící kritéria: 
 
 

 

 
 
 
G. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012  

(jen u významné zakázky dle § 156 odst. 3 zákona) 
NETÝKÁ SE 

Hodnota Odůvodnění 
--- 
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