
 

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

zadané dne 26.7.2012 v rámci otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku na 
dodávku „výběrové řízení na dodávku zasněžovacího systému“ 

 
 

V Malé Morávce 26.7.2012 
Zadavatel:  
Název: SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 
Sídlo: Malá Morávka 122, 793 36 
Identifikační číslo: 26864924 
Daňové identifikační číslo: CZ26864924 
Zastupující: Gabriela Bártková, místopředseda představenstva, Kateřina Haasová, člen 
představenstva  
Kontaktní osoba: Lukáš Ptáček  
Telefon: 720 626 376  
Email: ptacek@koprivna.cz  
 
zveřejnil výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku v rámci otevřeného nadlimitního řízení 
Výběrové řízení na dodávku zasněžovacího systému, v rámci projektu “Lanová dráha a 
související zázemí“, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko. Výzva byla zveřejněna dne 26.7.2012 na internetových stránkách 
zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku 
veřejných zakázek, na internetových stránkách poskytovatele dotace Regionální rady 
Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a zadáno ke zveřejnění na portálu věstníku 
veřejných zakázek ISVZUS dne 26.7.2012. Předběžné oznámení o zakázce bylo zveřejněno 
ve věstníku veřejných zakázek dne 25.6.2012. 
 
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
“zákon“), když zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem. 
 
Zadavatel plní svou povinnost k odůvodnění veřejné zakázky ve lhůtě tří dnů od zveřejnění 
výzvy k podání nabídek a uveřejňuje na svém profilu zadavatele www.koprivna.cz tyto 
informace: 
 
a) k účelnosti veřejné zakázky  
 
Plánovaný cíl VZ – cílem je dodávka technologie zasněžování pro účely rozvoje areálu 
zadavatele v souvislosti se zásadním prodloužením primárně lyžařské sjezdové trati. 
 
Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou zakázkou a plánovaným cílem - dodávka 
technologie zasněžování je technickým řešením pro zabezpečení výroby umělého 
(technického) sněhu pro využití výrazně prodloužené sjezdové trati i v období nedostatku 
přírodního sněhu. 
 
Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky 
– alternativa umělého zasněžování pro případ nedostatku přírodního sněhu pro zabezpečení 
vhodných lyžařských podmínek není zadavateli známa. 



 

  
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle – lze konstatovat, že 
bez realizace dodávky technologie zasněžování je ohrožena návratnost investice a plánovaný 
cíl jako takový. V konkrétních klimatických podmínkách v areálu zadavatele podle 
dosavadních zkušeností nelze garantovat využitelnost areálu pro sjezdové lyžování po celou 
dobu běžné lyžařské sezóny. Realizace veřejné zakázky je tak podmínkou dosažení cíle 
rozvoje a atraktivity areálu zadavatele. 
 
2. k přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 
Technické kvalifikační předpoklady nebyly zadavatelem stanoveny. 
 
3. k vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu 
k potřebám veřejného zadavatele 
 
Obchodní podmínky byly vymezeny tak, aby bylo zajištěno, že cena plnění bude zaplacena 
jednorázovou platbou celá najednou a bez záloh po realizaci dodávky dodavateli, který 
formou zřízení jistotního účtu bude mít zajištěno, že před reálným zahájením plnění bude mít 
jistotu plné úhrady ceny plnění (obdobně jako akreditiv, jen s menšími poplatky). Tímto 
způsobem je zajištěno, že obě strany mají jistotu v otázce plnění resp. protiplnění. 
Technické podmínky jsou stanoveny s ohledem na potřeby zadavatele a požadované 
minimální vlastnosti, funkce a výkonnost technologie, která je předmětem dodávky tak, aby 
byl splněn účel zakázky s vazbou na projekt “Lanová dráha a související zázemí“, který je 
spolufinancován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a těmto parametrům 
odpovídá. 
 
4. ke stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve 
vztahu k potřebám zadavatele 
 
Hodnotícím kritériem je nabídková cena. Váha kritéria nabídková cena je 100%. Důvodem 
stanovení tohoto kritéria je fakt, že dodávka má být realizována jako dodávka nové a 
nepoužité technologie a z hlediska technických podmínek a velmi podrobných parametrů 
plnění, záruk a platebních podmínek uvedených v návrhu smlouvy lze ponechat na uchazečích 
soutěžit jen o nejlepší cenu. 
 
 

 
za SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 

 
 
 
 
 

 
Gabriela Bártková       Mgr. Kateřina Haasová 
místopředseda představenstva     člen představenstva 


