
 
 
 

 
 
 

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:  
 
Ing. Stanislav Sluka, Ředitel odboru - Finanční 
 
Podpis: 
 
 

 
 
V Praze dne  12. dubna  2013 
 
 
Název veřejné zakázky 
 

Kancelářské potřeby pro Auditní orgán MF 

Druh zadávacího řízení 
 

Otevřené řízení 

Veřejná zakázka podle výše předpokládané 
hodnoty 

Podlimitní veřejná zakázka 

Druh veřejné zakázky Dodávky 
Věstník veřejných zakázek  
Evidenční číslo veřejné zakázky  
Předběžné oznámení uveřejněno dne 

 
239229 
29. 11. 2012 

 
 
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   
  



 
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného 

zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 
naplněny. 

Zajištění kancelářských a ostatních potřeb pro 
Auditní orgán Ministerstva financí. 

Popis předmětu veřejné zakázky. 
 
 

Jedná se o zajištění kancelářských potřeb pro 
zajištění výkonu kontrolní činnost v rámci 
auditního systému u prostředků čerpaných ze 
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
a Evropského rybářského fondu.   

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele.  

Naplnění usnesení vlády České republiky č. 671 ze 
dne 12. září 2012 o centralizaci auditů na 
Ministerstvu financí. 

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.          2013 (po podpisu smlouvy) až červen 2015 
 
 
B.   Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 
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.  

 
a) beze změn 
b) kontrolní činnost nebude vykonávána na 

prostředky čerpané z Evropského 
rybářského fondu 

c) beze změn 
d) beze změn 

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

Zajištění jednotného výkonu a funkce Auditního 
orgánu při Ministerstvu financí je dána Usnesením 
vlády č. 671. Tímto usnesením má být zajištěn 
auditní systém pro kontrolu čerpání prostředků 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 
V případě nerealizace této veřejné zakázky by byla 
výrazně narušena činnost Auditního orgánu, který 
bude zajišťovat auditní činnost v rámci celé 
republiky a zároveň by bylo porušeno Usnesení 
vlády o centralizaci auditů na Ministerstvu financí.  

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. 

Realizací veřejné zakázky bude cíl zcela naplněn.  

Další informace odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky. 

-------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek. 

Nevztahuje se. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků nebo technických útvarů. 

Nevztahuje se. 

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. 

Nevztahuje se. 

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. 

Nevztahuje se. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného 
k dodání  

Nevztahuje se. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku 
vydaného příslušným orgánem  

Nevztahuje se. 

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

služby podle § 4 vyhlášky č. 232/2012 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. 

Zadavatel nepožaduje delší lhůtu splatnosti, než 
stanoví vyhláška. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje 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. 

Zadavatel nepožaduje bankovní záruky vyšší, než je 
5 % ceny veřejné zakázky. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců. 

Není relevantní k předmětné veřejné zakázce. 

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

Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu za 
prodlení dodavatele 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 nepožaduje vyšší smluvní pokutu za 
prodlení zadavatele s úhradou faktur než 0,05 % 
z dlužné částky za každý den z prodlení. 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek 
dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní 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. 

------- 

 
 
 
 
 
 
 



 
E.  Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky č. 232/2012 
Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
Technické podmínky nebyly stanoveny. ------- 
 
 
F.  Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek podle 

§ 6 vyhlášky č. 232/2012 
Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková 
cena. 

Zadavatel zvolil kritérium, které nejlépe odpovídá 
jeho potřebám ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky 

Dílčí hodnotící kritéria. ------- 
 
 
G. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012  
Hodnota Odůvodnění 
------- Nevztahuje se.  
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