
IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 
se sídlem V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 

IČ: 67985891, 
(dále jen „zadavatel“ nebo případně také jen jako „ÚSMH“) 

 
             

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU 

ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 
(dále jen "veřejná zakázka") 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky  
podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 
Veřejný zadavatel popíše  
 1. v popisu potřeb, které mají 

být splněním veřejné zakázky 
naplněny 

 2. v popisu předmětu veřejné 
zakázky 

 3. vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele 

 4. předpokládaný termín splnění 
veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným 
podle § 1 vyhlášky (odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky pro 
účely předběžného oznámení). 
 

Nedošlo ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném 
oznámení dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb., a to 
popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 
naplněny, popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele. 
 
Předpokládaný termín je do 30.4.2016 
 

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

 
1. Zadavatel je z hlediska své právní formy veřejnou 

vědeckou institucí, tedy právnickou osobou, na kterou 
zcela dopadá právní úprava z.č. 341/2005 Sb. o 
veřejných výzkumných institucích (dále také jen 
„zákon o výzkumných institucích“).  

 
2. Z hlediska svého postavení a ve smyslu ustanovení § 2 

z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon“) je tak zadavatel jako veřejná výzkumná 
instituce právnickou osobou, jejímž hlavním 
předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování 
infrastruktury výzkumu, vymezený z.č. 130/2002 Sb. o 
podpoře výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „zákon o 
podpoře výzkumu“). Hlavní činností zadavatele je 
zajištění podporovaného výzkumu. 
 

3. Realizace předmětu zakázky souvisí bezprostředně s 



činností zadavatele.  
 

S ohledem na shora uvedené identifikoval zadavatel následující 
rizika: 
 
Riziko nerealizace veřejné zakázky:  
 
Nedojde-li k naplnění potřeb zadavatele, tzn. nebude-li na 
základě zadávacího řízení realizována příslušná zakázka 
nebudou tak využívány prostory v areálu zadavatele pro 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR,v.v.i., to vše v rámci 
spolupráce mezi zadavatelem a Masarykovým ústavem 
AVČR,v.v.i.. 
 
Z tohoto důvodu tak vlastní smlouva o dílo obsahuje řadu 
sankčních ujednání vůči dodavateli, aby ten dodržel podmínky 
realizace veřejné zakázky. 
 
 
 

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

Zadavatel nevolí alternativní naplnění plánovaného cíle. 
 
 

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

Plnění veřejné zakázky je klíčové pro další využití prostor pro 
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR,v.v.i., které se nacházejí 
v areálu zadavatele, a kdy realizace veřejné zakázky souvisí se 
vzájemnou spoluprací mezi zadavatelem Masarykovým 
ústavem a Archivem AV ČR,v.v.i. 
 

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující účelnost 
veřejné zakázky.  
 
 
 

 
 
Zadavatel nemá dalších informací k účelnosti veřejné zakázky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

služby podle § 3 odst. 1 vyhlášky 



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

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na seznam významných 
služeb. (Veřejný zadavatel povinně 
odůvodní, pokud požadovaná 
finanční hodnota všech 
významných služeb činí v souhrnu 
minimálně trojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 
 

Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že 
veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
techniků či technických útvarů. 
(Veřejný zadavatel povinně 
odůvodní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů.) 
 

Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že 
veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

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. 
  

Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že 
veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

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. 
 

Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že 
veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

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

Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že 
veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.  

 
 

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

Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že 
veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

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

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 



k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
seznam významných služeb. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požadovaná 
finanční hodnota všech významných 
služeb činí v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.) 

 Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, 
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu více než tří techniků nebo 
technických útvarů.) 

 Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, 
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

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. 

 Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, 
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

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. 

 Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, 
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

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 (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení 
osvědčení o vyšším stupni vzdělání než 
je středoškolské s maturitou, nebo 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší 
než tři roky.) 

 Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, 
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

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. 

 Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, 
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 

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

 Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, 
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. 



  

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

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků 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. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je 
v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

1.  Zadavatel požaduje splnění 
technických kvalifikačních předpokladů 
předložením: 

 
- seznamu minimálně 3 významných 

dodávek obdobného charakteru 
realizovaných dodavatelem v 
posledních 5 letech, ve finančním 
objemu více než 5.000.000,-Kč. bez 
DPH za jednotlivou dodávku a 
osvědčení objednatelů o řádném plnění 
nejvýznamnějších z těchto stavebních 
prací a musí obsah údaj o tom, zda 
byly tyto stavební práce provedeny 
řádně a odborně. 

 

Dle shora uvedeného požadavku tak hodnota 
min. 2 významných dodávek nepřekračuje 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve 
výši 13.000.000,-Kč bez DPH, tedy požadavek 
dle § 3 odst. 3 vyhlášky se neaplikuje.  

 

Zadavatel nicméně uvádí, že volil technické 
kvalifikační předpoklady  s ohledem na povahu 
a složitost veřejné zakázky, kdy předmětem 
zakázky je vybudování archívu pro složení 
významných tiskovin.  

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů.) 

Zadavatel nepožadoval předmětný technický 
kvalifikační předpoklad 

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. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší 
než pět let.) 

 Zadavatel nepožadoval předmětný technický 
kvalifikační předpoklad 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu průměrného 

Zadavatel volil tento technický kvalifikační 
předpoklady  s ohledem na povahu a složitost 



ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení. 

veřejné zakázky, kdy předmětem zakázky je 
vybudování archívu pro složení významných 
tiskovin, což vyžaduje, aby konkrétní 
dodavatel disponoval skutečnými a vlastními 
zaměstnaneckými kapacitami, které mohou 
zajistit skutečně kvalifikovanou realizaci 
veřejné zakázky.  

 

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

 Zadavatel nepožadoval předmětný technický 
kvalifikační předpoklad 

  

 



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

služby podle vyhlášky § 4 vyhlášky   
 
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící delší lhůtu 
splatnost faktur než 30 dnů. 
 

Zadavatel nepožaduje. 

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. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek 
bankovní záruky vyšší než je 5% ceny 
veřejné zakázky. 
 

Zadavatel nepožaduje. 

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

Zadavatel preferuje poskytnutí co nejdelší délku záruky, 
přičemž max. délka záruky může činit dle zadávacích podmínek 
až 84 měsíců. Maximální výše záruky je dána celkovou povahou 
veřejné zakázky, její hodnotou jakož i nutností řádné 
provozuschopnosti budovaného archívu pro dlouhodobé 
umisťování tiskovin.  
 

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. 
 
 

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

 
S ohledem na smluvní vyváženost vztahů mezi  veřejným 
zadavatelem a dodavatelem tak je stanovena smluvní pokuta pro 
případ prodlení s úhradou faktury na straně zadavatele ve výši 
0,1% denně z dlužné částky. 

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

Zadavatel stanovil všechny jím vymezené obchodní podmínky 
v souladu s právním řádem  České republiky se 
zvýšeným důrazem na řádné plnění zakázky, a to s důrazem na 
dodržení zadavatelem požadovaného termínu realizace veřejné 
zakázky a jejím řádném provádění.  
  
 

 
 



 
 
 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 
 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
 Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že 

zadavatel stanovil technické podmínky dle podmínek ustanovení 
§ 44 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 
 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  
  

Základním hodnotícím kritériem zadavatel stanovil 
ekonomickou výhodnost nabídky.   
 
Zadavatel stanovil hodnotící kritéria takto 
 

1. kritérium: Nabídková cena bez DPH 70 % 
2. kritérium: délka záruky provedené veřejné zakázky 

v rozsahu min. 48 měsíců, max. 84 měsíců 20% 
3.kritérium: délka provádění prací v týdnech 10% 

 
 

 
Nabídková cena Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritérium "Nabídková cena" 

jako kritérium s nejvyšší vahou. Jedná se o kritérium zásadního 
významu, které především souvisí s naplněním požadavku na 
hospodárné, účelné a efektivní vynaložení veřejných prostředků 
ze strany zadavatele, konkrétně, aby vítězná nabídka na 
veřejnou zakázku byla zadavateli poskytnuta za co 
nejvýhodnější nabídkovou cenu.   

Záruční doba Zadavatel preferuje poskytnutí co nejdelší délku záruky, 
přičemž max. délka záruky může činit dle zadávacích 
podmínek až 84 měsíců. Maximální výše záruky je dána 
celkovou povahou veřejné zakázky, její hodnotou jakož i 
nutnosti řádné provozuschopnosti budovaného archívu pro 
dlouhodobé umisťování tiskovin. 

Doba realizace Pro zadavatele je rozhodující co nejrychlejší realizace veřejné 
zakázky s důrazem na dokončení archívu a nezbytnost 
uskladnění příslušných tiskovin  

 
 



Oduvodneru predpokhidane bodnoty verejne zakazky podle § 7 vyblasky 

Hodnota Oduvodneru 

13.000.000,-Kc bez DPH 

Zadavatel stanovil pi'edpokladanou hodnotu teto vei'eJne 
zakazky v souladu § 13 odst. 2 zakona, a to na zaklade udaju a 
informaci 0 vei'ejnych zakazkach stejneho ci obdobneho 
pi'edmetu plneni, ktere v minulosti zadavatel realizoval. 
Zadavatel vychazel jak ze sv)rch vlastnich zkusenosti, tak i z 
dalsich dostupnych informad a udaju . Zadavatel mimo jine 
vycMzel ze standardizovanych ceniku stavebnich praci. 

Pl'edpokladana hodnota v Oznameni pi'edbeznych informad 
byla stanovena ve v)rsi 13 .000.000,-Kc bez DPH. 

V Praze dne 29 . 8. 2015 
Ustav struktury 

a mechaniky hornin.AV CR, v.v.i 
~///Holesovickach 41 
~ 16209 Praha 8/,f 

Ustav struktury a mecbaniky bornin A VCR, v. v. i. 

Rl'IDr. Josef Stemberk, esc., i'editel 

http:hornin.AV
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