
Odůvodnění veřejné zakázky - § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 
Veřejná zakázka - Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, Praha 2 a   
Praha 7 

(dle Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění 
veřejné zakázky) 

 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny, 

b) popis předmětu veřejné zakázky, 
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele 
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. 

a) zabezpečení služby bezplatného odkládání odpadu 
pro občany hl. m. Prahy 
b) předmětem plnění veřejné zakázky je provozování 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora 
(dále jen „zařízení“) zařazených do systému sběrných 
dvorů hl. m. Prahy v souladu s platnými právními 
předpisy České republiky a obecně závaznými 
vyhláškami hl. m. Prahy. 
c) viz bod a) 
d) 5.3.2016 – 4.3.2020 (48  měsíců) 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která 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. 

V případě nerealizace veřejné zakázky hlavní město 
Praha nebude moci poskytnout službu bezplatného 
odkládání odpadu pro občany hl. m. Prahy. 
Poskytování služby provozování sběrných dvorů 
vyplývá z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy 
(základní koncepční dokument v oblasti nakládání 
s odpady v Praze) a Programového prohlášení Rady 
hl. m. Prahy. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na služby podle § 3 odst. 2 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Požadovaný přehled technického vybavení je stanoven 
v souladu s požadavky na zabezpečení stávajícího, tj. 
obdobného rozsahu služeb na sběrných dvorech hl. m. 
Prahy. 

 
Odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 5 odst. 1 

Odůvodnění vymezení technických podmínek, 
rizika  

Vymezení činností v technické specifikaci předmětu 
veřejné zakázky vyplývá z požadavků na provozování 
sběrných dvorů zařazených do systému hl.m. Prahy, 
nesplnění technických podmínek by vedlo k vyřazení 
příslušných sběrných dvorů ze systému města. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  
Nejnižší nabídková cena Základní hodnotící kritérium je stanoveno na základě 

zkušeností s obdobnými veřejnými zakázkami. 

 
Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7 

Hodnota Odůvodnění 

10.317.000 Kč bez DPH Předpokládaná hodnota je stanovena na základě 
kvalifikovaného odhadu hmotností (množství) odpadů 
uložených na sběrném dvoře provozovaném v tomto 
správním obvodu v letech 2016 - 2019. Odhad 
hmotností jednotlivých druhů odpadů byl určen na 
základě sledovaného vývoje množství odpadů 
uložených do zařízení v předchozích letech a na 
základě průměrných nabídkových cen z minulých let. 
Odhadovaná množství jednotlivých druhů odpadů byla 
vynásobena průměrnou cenou za nakládání s 
příslušným druhem odpadu. 

 

Není-li výše uvedeno odůvodnění přiměřenosti některého z požadavků dle Vyhlášky č. 232/2012 Sb., 
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále 
jen „vyhláška“), je důvodem tohoto neuvedení skutečnost, že zadavatel nepožaduje prokázání tohoto 
požadavku či vyšší hodnoty požadavku, než je stanovena vyhláškou. 


