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Město Zákupy
Borská 5, 471 23 Zákupy
Odůvodnění veřejné zakázky
„NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ ZÁKUPY“

Odůvodnění veřejné zakázky
dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) ve spojení s vyhláškou č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné
zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

název veřejné zakázky

„NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ ZÁKUPY“
(dále jen „VZ“)

Zadavatel VZ:

Město Zákupy

Sídlo:

Borská 5, 47123 Zákupy

IČ:

00261114

Zastoupení:

Ing. Radek Lípa, starosta města

Signature Not
Verified
Digitally signed by
ING. RADEK LÍPA
Date: 2013.04.11
15:19:11 CEST
Reason: Autorský
podpis
Location: msto Zákupy
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Město Zákupy
Borská 5, 471 23 Zákupy
Odůvodnění veřejné zakázky
„NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ ZÁKUPY“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky č. 232/2012
popis potřeb, které mají být splněním veřejné
zakázky naplněny:

je potřeba zajistit plnění povinností vyplývajících ze
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který upravuje povinnosti původců odpadů
v oblasti nakládání s odpady.

popis předmětu veřejné zakázky:

•

sběr, přeprava, využití a/nebo odstranění
směsného komunálního odpadu (dále jen
„SKO“),

•

sběr, přeprava, využití a/nebo odstranění
využitelných složek směsného komunálního
odpadu (dále jen „SO“),

•

sběr, přeprava, využití a/nebo odstranění
objemného odpadu (dále „OO“), nebezpečného
odpadu (dále „NO“) a elektrozařízení

•

sběr, přeprava, využití a/nebo odstranění
biologicky rozložitelného odpadu (dále „BRO“),
biologicky rozložitelného komunálního odpadu
(dále „BRKO“)

•

úklid stanovišť nádob na SKO,

•

dodávka sběrných nádob a PE pytlů,

•

vedení evidence odpadu dle zákona č. 185/2001
Sb. v platném znění.

popis vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele:

předmět veřejné zakázky vychází z potřeb a
povinností zadavatele.

předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

předpokládaný termín je od 1.12.2013 na dobu
neurčitou
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„NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ ZÁKUPY“

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012
Popis změn:
- v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné
zakázky naplněny,

Ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném
oznámení podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. nedošlo.

- v popisu předmětu veřejné zakázky,
- vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a
potřeb zadavatele,
- předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek, zejména rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení
kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů:

riziko nerealizace veřejné zakázky:

v případě, že nedojde k naplnění potřeb zadavatele,
nebude možné plnit povinnosti vyplývající ze zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude
zajištěn odvoz odpadů z města Zákupy a s tím
plynoucí riziko ohrožení veřejného pořádku, případně
k nedodržení hygienických předpisů.

riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:

pro případ prodlení s plněním veřejné zakázky
stanovil zadavatel sankce – smluvní pokuty za
nedodržení lhůt uvedených v závazném návrhu
smlouvy.

riziko snížení kvality plnění:

kvalita plnění veřejné zakázky je definována
v zadávací dokumentaci a v závazném návrhu
smlouvy. Předmět plnění veřejné zakázky musí být po
celou dobu plnění ve stanovené kvalitě.

vynaložení dalších finančních nákladů:

v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky
zadavatel nepředpokládá další finanční náklady.
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Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012
předložení seznamu významných služeb, ze kterého
vyplývá, že finanční hodnota významných služeb je v
souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky

zadavatel nepožaduje

předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů

zadavatel nepožaduje

popis technického vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu

zadavatel nepožaduje

provedení kontroly technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně
provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení
jakosti a výzkumu

zadavatel nepožaduje

osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než je středoškolské s
maturitou, a osvědčení odborné kvalifikace delší než tři
roky dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za
poskytování příslušných služeb

zadavatel nepožaduje

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 nepožaduje

přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění
veřejné zakázky k dispozici

zadavatel požaduje, aby dodavatel měl k dispozici takové
vybavení, které mu umožní bez problémů plnit veřejnou
zakázku. Tímto vybavením se rozumí:
- vozidlo pro sběr směsného komunálního odpadu
minimálně v počtu 1 ks, přičemž minimálně další 1 ks
vozidla musí mít dodavatel k dispozici jako trvale dostupnou
zálohu;
- speciální vozidlo s nástavbou maximálně 8 m3 pro svoz
směsného komunálního odpadu z nepřístupných míst a
odpadkových košů v počtu 1 ks
- vozidlo - nosič kontejnerů minimálně v počtu 1 ks pro svoz
kontejnerů objemu 7-38 m3 pro sběr směsného komunálního
a objemného odpadu
- kontejnery objemu 7-14 m3 v poštu minimálně 2 ks a
objemu 15-38 m3 v poštu minimálně 2 ks pro sběr směsného
komunálního a objemného odpadu
- Všechna výše požadovaná vozidla vč. záložních vozidel
musí splňovat emisní normu minimálně EURO 4 a musí být
vybavena zařízením pro sledování polohy se záznamem míst
pohybu a s obrazovým záznamem průběhu výkonů.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby
podle § 4 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovující delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů:

zadavatel nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší než
30 dnů.

odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovující požadavek na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty
plnění veřejné zakázky:

zadavatel nepožaduje pojištění za škodu ve výši
přesahující dvojnásobek hodnoty plnění veřejné
zakázky.

odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovující požadavek bankovní záruky vyšší než 5
% ceny veřejné zakázky:

zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší než 5 %
z ceny veřejné zakázky.

odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovující požadavek na záruční lhůtu delší než 24
měsíců:

zadavatel nepožaduje záruční lhůtu delší než 24
měsíců.

odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovující smluvní pokutu za prodlení dodavatele
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení:

zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu.

odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovující smluvní pokutu za prodlení zadavatele
s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení:

zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu

odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012
Sb. Veřejný zadavatel musí odůvodnit 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:

zadavatel nevymezuje jiné obchodní podmínky než
podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
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Odůvodnění technických podmínek podle § 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Technická podmínka

Odůvodnění technických podmínek

min. 3 významné služby, z nichž každá se týkala
zajištění sběru, přepravy, využití a/nebo odstranění
komunálních odpadů zahrnující současně min. tyto
činnosti:

zajištění požadované kvality plnění předmětu veřejné
zakázky

-

sběr, přepravu, využití a/nebo odstranění
směsného komunálního odpadu,

-

sběr, přepravu, využití a/nebo odstranění
využitelných složek směsného komunálního
odpadu,

-

sběr, přepravu, využití a/nebo odstranění
objemného odpadu a nebezpečného odpadu,

poskytovaných pro objednatele o min. počtu 2.500
obyvatel po dobu min. 1 roku s ročním finančním
objemem min. 2 mil. Kč bez DPH
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Nabídková cena bez DPH za 4 roky trvání smlouvy.

Zadavatel zvolil toto hodnotící kriterium z důvodu
efektivního nakládání s veřejnými prostředky

Základním kritériem pro přidělení zakázky je nejnižší
nabídková cena bez DPH.

V Zákupech 11. 4. 2013
Ing. Radek Lípa, starosta města

