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Odůvodnění veřejné zakázky 
Ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění 

 

Informace o zadávacím řízení 

 

Název zadavatele Městská část Praha 6 

Sídlo zadavatele Čs.armády 23, 160 52, Praha 6 

IČ zadavatele 00063703 

Název veřejné zakázky Instalace, údržba a provoz 

odpadkových košů  na území Prahy 6 

Evidenční číslo veřejné zakázky  

Druh zadávacího řízení Otevřené řízení podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění 

 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky  

 

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 
termín splnění 

veřejné zakázky 

oproti 

skutečnostem 

uvedeným podle § 

1. 

 

 

 

 

 

Oproti skutečnostem uvedených 

v předběžném oznámení nedošlo 

k žádným změnám. 

a),b),c) Předmětem veřejné zakázky je 

zajištění instalace, údržby a provozu 

odpadkových košů a stojanů na sáčky 

na psí exkrementy  na území Prahy 6. 

Městská část Praha 6 není na tuto 

činnost personálně ani technicky 

vybavena a je proto účelné zajistit 

výkon této činnosti prostřednictvím 

externího dodavatele. 

d) do 30.4.  2017 

Popis rizik 

souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, která 

Zadavatel v podmínkách  Smlouvy o 

dílo  

stanovil smluvní pokuty pro případ za 
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zadavatel  zohlednil 

při stanovení  

zadávacích podmínek. 

Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné 

zakázky, prodlení 

s plněním veřejné 

zakázky, snížené 

kvality plnění, 

vynaložení dalších 

finančních nákladů. 

neprovedení činnosti: 

Objednatel je oprávněn uplatnit na 

zhotoviteli vedle požadavku na 

sjednání nápravy rovněž smluvní 

pokutu v případě: 

a) neprovedení jakékoliv 

činnosti dle Smlouvy o 

dílo nebo její neprovedení 

řádným způsobem, a to ve 

výši 20.000,00 Kč (slovy: 

dvacettisíckorun českých) 

za každý zjištěný případ, 

b) porušení povinností 

stanovených právními 

předpisy nebo technickými, 

bezpečnostními, požárními 

či hygienickými normami, a 

to ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: pěttisíckorun 

českých) za každý zjištěný 

případ, 

c)  nedodržení povinností 

uvedených v odst. 5.2., 

5.7., 5.9.  Smlouvy, a to 

ve výši 30.000,- Kč 

(slovy: třicettisíckorun 

českých) za každý 

zjištěný případ, 

d)  nedodržení povinností 

uvedených v odst. 5.4., 

5.12., 5.10.  Smlouvy, a 

to ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: desettisíckorun 

českých) za každý 

zjištěný případ 

e)  porušení povinnosti 

stanovené v odst. 14.1., 

14.2., 14.6.  Smlouvy, a 

to ve výši 5.000 Kč ( 

slovy : pěttisíc korun 

českých) za každý 

započatý den prodlení 

 

Veřejný zadavatel může 

vymezit varianty 

naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené 

alternativy veřejné 

zakázky 

 

 

Není zadavatelem požadováno. 
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Veřejný zadavatel může 

vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka 

plnění plánovaného 

cíle. 

 

Zakázka ovlivní zásadním způsobem 

stav životního prostředí, čistoty a 

udržovanosti území městské části 

Praha 6.  

Zadavatel může uvést 

další informace 

odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky. 

Není zadavatelem požadováno 

 

 

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro 

plnění 

veřejné zakázky na dodávky   

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické 

kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky 

a k rizikům souvisejících s plněním veřejné zakázky 

 

Odůvodnění 

přiměřenosti požadavků 

na seznam významných 

služeb. ( Veřejný 

zadavatel povinně 

vyplní, pokud 

požadovaná finanční 

hodnota všech 

významných služeb 

činí v souhrnu 

minimálně trojnásobek 

předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky). 

 

 

Zájmem zadavatele je uzavřít smlouvu 

s dodavateli, který již v minulosti 

získal zkušenosti s problematikou 

zajišťování svozu a likvidace odpadů a 

s tím souvisejících služeb. Z tohoto 

důvodu stanovil zadavatel jako 

technický kvalifikační předpoklad 

požadavek na prokázání obdobných 

služeb. 

S ohledem na rozsah území, kterého se 

výkon dané činnosti týká, je považováno 

za nutné prokázat tento seznam 

významných dodávek: 

 

Seznam alespoň 3 významných služeb 

poskytnutých uchazečem v posledních 3 

letech s uvedením jejich rozsahu a doby 

plnění; přílohou tohoto seznamu musí 

být : 

1. osvědčení vydané veřejným 

zadavatelem, pokud byly služby 

poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud 

byly služby poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva, pokud byly služby 
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poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli a není-li současně možné 

osvědčení podle bodu 2 od této osoby 

získat z důvodů spočívajících na její 

straně; 

Z osvědčení či smlouvy musí 

prokazatelně vyplývat splnění požadavků 

zadavatele a musí v něm být uvedena 

kontaktní osoba příslušného 

objednatele, u které bude možné 

realizaci významné služby ověřit. 

Požadovaná hodnota všech finančních 

služeb činí v souhrnu méně než 

trojnásobek předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky 

Odůvodnění 

přiměřenosti 

požadavku na 

předložení seznamu 

techniků či 

technických útvarů. ( 

Zadavatel povinně 

vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu 

více než tří techniků 

nebo technických 

útvarů) 

 

Počet vedoucích zaměstnanců, kteří se 

budou podílet na plnění zakázky bude 

minimálně 2 osoby, počet řadových 

pracovníků minimálně 10 osob. Bude 

uveden počet vedoucích osob (mistrů)  a 

dále běžných řadových pracovníků včetně 

jejich pracovního zařazení. Uveden bude 

rovněž počet pracovníků, kteří mají 

řidičské oprávnění.  

Zároveň bude uveden průměrný roční 

počet všech zaměstnanců dodavatele. 

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. 

 

Není zadavatelem požadováno 

 

 

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 

Není zadavatelem požadováno 
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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). 

 

Zajištění dané činnosti vyžaduje velmi 

dobré organizační schopnosti a také 

schopnosti v řízení lidí. 

Zadavatel proto požaduje u všech 

vedoucích zaměstnanců (mistrů) 

minimální délku  praxe v dané činnosti 

5 let a středoškolské vzdělání.  

Odůvodnění 

přiměřenosti 

požadavku na 

předložení přehledu 

průměrného ročního 

počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo 

jiných osob 

podléhajících se na 

plnění zakázek 

podobného charakteru 

a počtu vedoucích 

zaměstnanců 

dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení. 

 

 

Odůvodnění 

přiměřenosti požadavku 

na předložení přehledu 

nástrojů nebo pomůcek, 

provozních a 

technických zařízení, 

které bude mít 

dodavatel při plnění 

veřejné zakázky 

k dispozici. 

Zájmem zadavatele je vybrat takového 

dodavatele, který disponuje potřebným 

technickým  vybavením  pro řádné plnění 

služeb. Z tohoto důvodu stanovil 

zadavatel jako technický kvalifikační 

předpoklad  požadavek předložit přehled 

technického vybavení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné zakázky 

k dispozici: 

3 automobily do 3,5 tuny, s uzavřenou 
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nástavbou vybavenou  systémem 

stlačování odpadu 

(TP - prostá kopie a fotografie) 

Vozidla budou vybavena on line 

monitorovacím elektronickým zařízením 

zaznamenávající čas, polohu a rychlost 

vozidla. 

Popis a vizualizace výstupu kontrolních 

dat (screenshot) 

(TP -prostá kopie, čestné prohlášení o 

zkušenosti) 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na 

dodavky a veřejné zakázky na služby  

 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící delší lhůtu 

splatnosti  faktur 

než 30 dnů 

Zadavatel  stanovil obchodní podmínky 

formou závazného textu návrhu  smlouvy 

o dílo, při čemž v celém textu 

respektoval zásady poctivého 

obchodního styku a vytvořil dokument 

s obdobným rozsahem práv a povinností 

pro obě smluvní strany. Lhůta 

splatnosti byla stanovena: 

30 dnů ode dne jejich převzetí 

objednatelem, pokud objednatel 

nevznese proti vyúčtování námitky. 

Námitky lze uplatnit do 10 

pracovních dnů ode dne převzetí 

faktury objednatelem. V takovém 

případě se zastaví plynutí lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti 

bude stanovena dnem doručení nově 

vystavené faktury objednateli. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící požadavek 

na pojištění 

odpovědnosti za škodu 

způsobenou 

dodavatelem třetím 

osobám ve výši 

přesahující 

dvojnásobek 

Zadavatel nepožaduje pojištění 

odpovědnosti za škodu přesahující 

dvojnásobek předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky. 
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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 záruční 

lhůtu delší než 24 

měsíců. 

Zadavatel nepožaduje záruční lhůtu 

delší než 24 měsíců 

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 stanovení smluvní 

pokuty za prodlení dodavatele vyšší 

než 0,2 % z předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky za každý den prodlení. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  

 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

 

Jediným hodnotícím 

kritériem je výše 

nabídkové ceny. 

 

 

 

 

 

Vzhledem k předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky a rozsahu  a druhu 

požadovaných služeb,  je nabídková cena 

velmi významným aspektem a s ohledem na 

upravené  zákonné možnosti  jediným 

možným kritériem. 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 

vyhlášky 

 

Hodnota Odůvodnění 

 

60 mil. Kč 

 

 

 

Veřejná zakázka předpokládá 

zajištění instalace, údržby a 

provozu cca 1.100 ks 

odpadkových košů a cca 500 ks 

stojanů na sáčky na PE 

 


