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Odůvodnění veřejné zakázky - § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 
Veřejná zakázka - Sběr, svoz a využití komunálního bioodpadu pomocí velkoobjemových 
kontejnerů 2016 - 2018 
 
(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 povinností obce vyplývajících 
z povinností obce jako původce odpadu 
stanovených v odst. 3 § 17 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech (dále jen „zákon“) 

 b)  předmětem plnění je zajištění služby přistavení 
velkoobjemových kontejnerů pro sběr bioodpadů 
rostlinného původu od občanů Prahy a předání 
velkoobjemových kontejnerů s bioodpadem 
k materiálovému využití  

 c)  viz. bod a) 
d) 1.3.2016 – 30.11.2018 (33 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, že zakázka nebude realizována, dojde ze 
strany obce, jako původce odpadu, k porušení 
zákonných povinností, které jí vyplývají z ustanovení § 
17, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

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

Veřejná zakázka je hl. m. Prahou jako zadavatelem 
tohoto výběrového řízení vypisována na dobu plnění 
33 měsíců. Doba plnění se zadavateli jeví jako 
dostatečně dlouhá a atraktivní k získání příznivých cen 
v rámci podaných nabídek uchazečů za zajištění sběru 
a následného využití bioodpadu a zároveň je možné 
zvolenou dobou plnění případně reagovat na možné 
změny legislativních předpisů v oblasti nakládání a 
odpadového hospodářství, které jsou v současné době 
připravovány. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 
 

Plánovaný cíl bude naplněn na 100 %. 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na služby podle § 3 odst. 2 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných služeb. 

Požadovaná finanční hodnota všech významných 
služeb nečiní v souhrnu minimálně trojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Požadavky 
k prokázání schopnosti uchazeče na zajištění 
požadovaných významných služeb přímo souvisí 
s předmětem veřejné zakázky, aby byly prokázány 
předpoklady a zkušenosti uchazeče k zajištění plnění 
zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu více než tří techniků nebo technických 
útvarů. 

Není požadováno 

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

Není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení 
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem 
nebo jinou osobou jeho jménem, případně 

Není požadováno 
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provedení kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
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. 

Není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení. 

Není požadováno 

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

Není požadováno 

 
 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek podle § 4 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů od 
data vystavení faktury. 

Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve 
výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

Zadavatel nevyčíslil výši pojištění, pouze požaduje 
udržovat pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
třetí osobě v rozsahu a výši odpovídající nabídce. 
 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 
5 % ceny veřejné zakázky. 

Není požadováno 

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

Není požadováno 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení. 

Není stanoveno 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s 
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

Není stanoveno 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 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. 

Není stanoveno 

 
Odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 5 odst. 1 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
Technické podmínky jsou stanoveny v návrhu 
smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace. 

Technické podmínky vyplývají z povinností zajištění 
systému nakládání s bioodpady, se 
kterými bude nakládáno v rámci plnění zakázky. 
Konkrétní požadavky jsou dány potřebami zajištění 
provozu systému sběru, svozu a využívání odpadů s 
cílem zajištění této služby 
občanům v požadované 
kvalitě s ohledem na bezpečnost, komfortnost a 
technicko-ekonomické možnosti zadavatele. 
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 
Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Nejnižší nabídková cena Základní hodnotící kritérium bylo stanoveno s ohledem 
na minimalizaci nákladů rozpočtu hl. m. Prahy za 
současného udržení kvality poskytovaných služeb 
občanům. 

 
 

Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7 
Hodnota Odůvodnění 

12.330.000,- Kč bez DPH 
 
 
 
 

Předpokládaná hodnota vychází z odhadu množství 
bioodpadů uložených do velkoobjemových kontejnerů 
a odhadu počtu velkoobjemových kontejnerů 
stanovených na základě údajů a informací v období, 
kdy je tato služba městem zajišťována, dále dle 
nákladů na přistavení, obsluhu a odvoz kontejnerů 
včetně úklidu a nákladů za odevzdání bioodpadu na 
kompostárnu. 

 
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. 




