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(dále také jen jako „Zadavatel“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ A ZAJIŠTĚNÍ
PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE – RÁMCOVÁ SMLOUVA
(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
Nedošlo ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném
1. v popisu potřeb, které mají
oznámení dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb., a to
být splněním veřejné zakázky
popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
naplněny
naplněny, popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky
2. v popisu předmětu veřejné
a potřeb zadavatele.
zakázky
3. vzájemného vztahu předmětu
Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v průběhu 48
veřejné zakázky a potřeb
měsíců
zadavatele
4. předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky
oproti skutečnostem uvedeným
podle § 1 vyhlášky (odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky pro
účely předběžného oznámení).
Popis rizik souvisejících s plněním
veřejné zakázky, která zadavatel Zadavatel je z hlediska své právní formy veřejnou
právnickou
osobou,
na
zohlednil při stanovení zadávacích vědeckou institucí, tedy
kterou
zcela
dopadá
právní
úprava
z.č.
341/2005
Sb.
o
podmínek.

veřejných výzkumných institucích (dále také jen „zákon o
výzkumných institucích“).
Z hlediska svého postavení a ve smyslu ustanovení § 2
zákona 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.
Vlastní předmět činnosti Zadavatele je vymezen na
základě zřizovací listiny ze dne 28.6.2006 (dále jen
„zřizovací listina“). Ve smyslu čl. III odst. 2 zřizovací
listiny je hlavní činností Zadavatele vědecký výzkum v
oblasti archeologického terénního výzkumu, technické,
laboratorní, restaurátorské a vědecké zpracování a
interpretace získaných souborů pramenů a informací,
rozvoj archeologické teorie, metod, metodiky a
informatiky, koordinace záchranné archeologické
činnosti, provádění záchranných archeologických
výzkumů, budování centrální archeologické informační
databáze a odborné archeologické knihovny.
Svou
činností Zadavatel přispívá ke zvyšování úrovně poznání a
vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v
praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace,
vydává vědecké publikace (monografie, časopisy,
sborníky, apod.), provádí konzultační a poradenskou
činnost a poskytuje vědecké posudky, stanoviska a
doporučení.
Z hlediska naplnění potřeb Zadavatele je tak rozhodující
zajistit jednu z hlavních činností zadavatele, tj. provádění
koordinace záchranné archeologické činnosti a provádění
záchranných
archeologických výzkumů,
k čemuž
potřebuje mít k dispozici služby dodavatele poskytujícího
archeologické výkopové práce.
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
nebude moci, resp. bude omezena jedna ze základních činností
Zadavatele, tj. provádění záchranných archeologických
výzkumů. Řádné plnění veřejné zakázky je dále smluvně
ošetřeno smluvní dokumentací k veřejné zakázce.

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.

Zadavatel nevolí alternativní naplnění plánovaného cíle.

Plnění veřejné zakázky je klíčové a rozhodné pro naplnění
zásadní činnosti Zadavatele, tj. provádění záchranných
archeologických výzkumů.

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 Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že
požadavků na seznam významných veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
služeb. (Veřejný zadavatel povinně
odůvodní,
pokud
požadovaná
finanční
hodnota
všech
významných služeb činí v souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Odůvodnění
přiměřenosti Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že
požadavku na předložení seznamu veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
techniků či technických útvarů.
(Veřejný
zadavatel
povinně
odůvodní,
pokud
požaduje
předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění
přiměřenosti Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že
požadavku na předložení popisu veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
technického vybavení a opatření
používaných
dodavatelem
k zajištění jakosti a popis zařízení
či vybavení dodavatele určeného
k provádění výzkumu.

Odůvodnění
přiměřenosti Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že
požadavku na provedení kontroly veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
výrobní
kapacity
veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení
kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění
přiměřenosti Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že
požadavku na předložení vzorků, veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
popisů nebo fotografií zboží
určeného k dodání.
Odůvodnění
přiměřenosti Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost, že
požadavku na předložení dokladu veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
prokazujícího shodu požadovaného
výrobku vydaného příslušným
orgánem.
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
Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost,
finanční hodnota všech významných
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
služeb činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů. (Zadavatel povinně Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost,
vyplní, pokud požaduje předložení
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení
a opatření používaných dodavatelem
Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost,
k zajištění jakosti a popis zařízení nebo že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
vybavení dodavatele určeného
k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou
Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost,
osobou jeho jménem, případně
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost,
předložení osvědčení o vzdělání
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
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.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců dodavatele
nebo jiných osob podílejících se na
Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost,
plnění zakázek podobného charakteru
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném
postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo
Neaplikuje se na daný případ s ohledem na tu skutečnost,
pomůcek, provozních a technických
že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce.
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 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 2 významných dodávek
obdobného charakteru, tj. provádění
rozsáhlých archeologických výkopových
prací
realizovaných
dodavatelem
v
posledních 5 letech, ve finančním objemu
více než 750.000,-Kč bez DPH za
jednotlivou dodávku/kalendářní rok a
osvědčení objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací a
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
práce provedeny řádně a odborně.

Dle shora uvedeného požadavku tak hodnota min. 2
významných dodávek nepřekračuje předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky ve výši 44.000.000,-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

povinné zajištění
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 požadoval, aby Dodavatel předložil
seznam osob dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona, jež se
budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu
na to, zda se jedná o zaměstnance uchazeče či osoby
v jiném vztahu k uchazeči. Seznam má být
vypracován ve formě prohlášení, z něhož bude
vyplývat, že v realizačním týmu uchazeče určeném k
plnění veřejné zakázky, je alespoň 12 zaměstnanců
na těchto pozicích:

a)

Dokumentátor (3x)
Dokumentátor musí mít praxi
alespoň 2 roky při provádění
archeologických výzkumů.

b)

Geodet (1x)
Geodet musí mít praxi alespoň 2
roky v zaměřování
archeologických výzkumů včetně
dokladu o provádění
geodetických měření.

c)

terénní technik (3x)
terénní technik musí mít praxi
alespoň 2 roky při provádění
archeologických výzkumů.

d)

archeologický dělník (5x)
archeologický dělník musí mít
praxi alespoň 2 roky při
provádění
archeologických
výzkumů

Vlastní předmět činnosti spočívá ve zcela
specifické archeologické činnosti, kdy je nutno
zpracovat předměty zcela ojedinělé hodnoty se
značným
stářím.
Jakákoliv
neodborná
manipulace či neodborná činnost na místě
výkopů může vést k nenahraditelné ztrátě
historických předmětů nevyčíslitelné hodnoty.
V tomto ohledu tak je nezbytné, aby příslušné
činnosti byly vykonávány pouze osobami
s patřičnou zkušenosti či vzděláním dle
požadavků zadavatele.

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 požaduje po dodavateli
svědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci – dle § 56 odst. 3 písm. c)
zákona Uchazeč předloží osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci osob
uvedených shora u odstavce 2 písm. a) až
d) tohoto článku zadávací dokumentace.
Uchazeč
prokáže
splnění
tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením
strukturovaných
profesních
životopisů u osob uvedených
shora u odstavce 2 písm. a) až d)
článku
8.4.3.
zadávací
dokumentace,
a v případě osoby geodeta též
dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání,
Strukturovaný profesní životopis musí
obsahovat u každé uváděné osoby:
a) jméno a příjmení,
b) podrobný popis funkce při plnění
veřejné zakázky,
d) podíl na realizaci veřejné zakázky,
c) informace o poměru k uchazeči,
e) dosažené vzdělaní – v případě osoby
geodeta,
g) přehled profesní praxe vztahující se k
plnění veřejné zakázky,
i) vlastnoručním podpisem technika
opatřenou doložku o pravdivosti údajů
obsažených v životopise
Pro plnění veřejné zakázky je podstatné, aby
bylo zajištěno její plnění prostřednictvím
skutečně kvalifikovaných osob s odpovídajícími
zkušenostmi, čehož se snaží zadavatel dosáhnout
požadavkem na ověření příslušných profesních
životopisů.

Odůvodnění 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.

Zadavatel nepožadoval
kvalifikační předpoklad

předmětný

technický

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
kvalifikační předpoklad

předmětný

technický

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na
služby podle vyhlášky § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel jako objednatel si jako obchodní podmínku
podmínky stanovící delší lhůtu vymínil, že v odůvodněných případech může prodloužit
splatnost faktury až na 60 dnů, o této skutečnosti uvědomí
splatnost faktur než 30 dnů.

zhotovitele spolu s odůvodněním již při zaslání objednávky
na jednotlivé dílo. Vzhledem ke specifičnosti díla
(archeologické výkopové práce), kdy samotný výzkum si
objednává a hradí u objednavatele třetí osoba, patří mezi
tyto odůvodnitelné případy delší splatnost než 30 dnů třetí
osoby vůči objednateli.
Důvodem takto upravené splatnosti je nutnost zohlednit
požadavky třetích stran, které mohou vést k určité prodlevě
ohledně realizace zakázky, která by však nebyla zaviněna
stranou zadavatele jako objednatelem, což nemůže jít k tíži
zadavatele.

Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel nepožaduje.
podmínky stanovící požadavek na
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou
dodavatelem
třetím
osobám
ve
výši
přesahující
dvojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel nepožaduje.
podmínky
stanovící
požadavek
bankovní záruky vyšší než je 5% ceny
veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel nepožaduje.
podmínky
stanovící
požadavek
záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní Povaha veřejné zakázky vyžaduje včasné plnění zakázky
podmínky stanovící smluvní pokutu s ohledem na potřebu příp. včasné zajištění nálezů výkopových
za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% prací či realizaci dalších navazujících činností
z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu S ohledem na smluvní vyváženost vztahů mezi veřejným
za prodlení zadavatele s úhradou zadavatelem a dodavatelem tak je stanovena smluvní pokuta pro
faktur vyšší než 0,05% z dlužné případ prodlení s úhradou faktury na straně zadavatele ve výši

částky za každý den prodlení.

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
nejnižší S ohledem na § 6 vyhlášky se neaplikuje požadavek na
nabídkovou cenu
zdůvodnění nejnižší nabídkové ceny.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

35.000.000,-Kč bez opčního práva
bez DPH

Odůvodnění
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné
zakázky v souladu § 13 odst. 2 zákona, a to na základě údajů a
informací o veřejných zakázkách stejného či obdobného
předmětu plnění, které v minulosti zadavatel realizoval.
Zadavatel vycházel jak ze svých vlastních zkušeností, tak i z
dalších dostupných informací a údajů.

V Praze dne 5.9.2016

……………………………………………………..

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel

