
Odůvodnění veřejné zakázky - § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 
Veřejná zakázka - Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské 
části Praha 21 
 
(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 plnění veřejné zakázky. 

a) zabezpečení služby bezplatného odkládání odpadu pro  
občany hl. m. Prahy 
b) předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v  
otevřeném zadávacím řízení je provozování stabilního 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora 
Podnikatelská (dále jen „zařízení“) vybudovaného hl.m. 
Prahou v městské části Praha 21 - Běchovice v souladu s 
platnými právními předpisy České republiky a obecně 
závaznými vyhláškami hl.m.Prahy. 
c) viz bod a) 
d) od 6.2.2017 na 24 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). 

 
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 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 

4 650 000 Kč bez DPH 
 
 
 

Předpokládaná hodnota je stanovena na základě 
kvalifikovaného odhadu množství odpadů, které budou 
uloženy do sběrného dvora v roce 2017 a 2018. Odhad 
hmotností jednotlivých druhů odpadů byl určen na základě 
sledovaného vývoje množství odpadů uložených do 
zařízení v předchozích letech a z průběžné měsíční 
fakturace této služby. Odhadovaná množství jednotlivých 
druhů odpadů byla vynásobena průměrnou cenou za 
nakládání s příslušným druhem odpadu. Pro stanovení 
průměrné ceny za nakládání s odpady byly využity ceny z 
platných smluv na provozování sběrných dvorů hl. m. Prahy 
uzavřených mezi městem a provozovateli sběrných dvorů 
od března roku 2016. Doba plnění je stanovena na 24 
měsíců. 

 
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. 




