ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů
(dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:
Druh zakázky
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku
veřejných zakázek:
Datum zveřejnění:
Identifikace zadavatele
Název
Sídlo
IČ
Profil zadavatele
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Kontaktní osoba
Telefon
e-mail

Pořízení svozového vozidla pro Technické služby města Nymburka
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
VZ 508185
24. 3. 2015
Technické služby města Nymburka
V Zahrádkách 1536/8, 28802 Nymburk
00067041
https://zakazky.dlc.cz/profile_display_63.html
Jaroslav Radoň
David Hartmann
+420 774 604 559
hartmann@dlc.cz

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
naplněny
Popis předmětu veřejné zakázky

Realizací projektu dojde ke zlepšení stavu v oblasti svozu
odpadu, což je jednou z hlavních ekonomických činností
zadavatele.
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě
které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady
dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této
zakázky (zboží), kterým je vůz na svoz TKO s lineárním
stlačováním. Jedná se o pořízení vozu na svoz tuhého
komunálního odpadu. Svou konstrukcí a možností použití
se jedná o moderní a efektivní technologii.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb
zadavatele

Parametry řešení jsou zvoleny s cílem dosažení
maximálního účinku při přijatelných investičních a
provozních nákladech.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

6/2015

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

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 termínu splnění veřejné
zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle §1.

Beze změny.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, Nepředpokládají se žádné související rizika s plněním veřejné zakázky.
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích
V případě prodlení s plněním veřejné zakázky je stanovena smluvní
podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné pokuta.
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky,
snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních
nákladů.

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

Varianty naplnění potřeb nejsou stanoveny, zadavatel nepřipouští
variantní řešení nabídky.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní Pouze realizací veřejné zakázky je možno splnit
veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
plánovaný cíl.

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující
účelnost veřejné zakázky.

----

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky 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 dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní,
pokud požadovaná finanční hodnota všech významných
dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

Zadavatel nebude požadovat.

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

Zadavatel nebude požadovat.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu Zadavatel nebude požadovat.
technického vybavení a opatření používaných dodavatelem
k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení
dodavatele určeného k provádění výzkumu.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly Zadavatel nebude požadovat.
výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení kontroly opatření
týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, Zadavatel nebude požadovat.
popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku
vydaného příslušným orgánem.

Zadavatel nebude požadovat.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle
§ 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší
lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů

Zadavatel nebude požadovat.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
Zadavatel nebude požadovat.
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné
zakázky.

Zadavatel nebude požadovat.

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

Zadavatel nepožaduje záruku delší než 24 měsíců.

Odůvodnění vymezeni obchodní podmínky stanovící
smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z
předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den
prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zadavatel soutěží na Dodací lhůtu, proto navýšil smluvní
pokutu za prodlení na 0,5% z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení, aby se dodavatelům dopředu
nevyplatilo kalkulovat s pokutou na úkor kupní ceny zboží.
Zadavatel nebude požadovat.

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle §
5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní 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 stanovil obchodní podmínky formou závazného textu
návrhu smlouvy, přičemž v celém textu obchodních podmínek
respektoval zásady poctivého obchodního styku a vytvořil
dokument s rovným rozsahem práv a povinností pro obě
smluvní strany.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Dodávka vozu na svoz TKO v charakteristikách a
požadavcích dle zadávací dokumentace.

Odůvodnění technické podmínky
V technickém zadání veřejné zakázky nejsou vymezeny žádné
technické podmínky, které by omezovaly potenciální účast
dodavatelů, resp. které by vedly k vyloučení některých řešení.
Technické podmínky stanovené zadávací dokumentací
odpovídají charakteru předmětu veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Ekonomická výhodnost nabídky:
poměr:
cena – 75 %
dodací lhůta – 25%

Odůvodnění
Jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu § 78
odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky, neboť
nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a s ohledem na rozsah, složitost a předmět
plnění veřejné zakázky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle § 7 vyhlášky
Hodnota
5 400 000,- Kč bez DPH

Odůvodnění
Podkladem pro stanovení předpokládané hodnoty byl nově
proveden průzkum trhu doplněný o aktuální odborný odhad
pracovníků zadavatele.

V Nymburce dne 24. 3. 2015

Datum: 2015.03.24
16:20:29 +01'00'

______________________________
Technické služby města Nymburka
zastoupen administrátorem řízení
BlueFort s.r.o.

