Odůvodnění veřejné zakázky
na nadlimitní veřejnou zakázku

Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Karviná
Veřejný zadavatel:
Technické služby Karviná, a.s.
zastoupená: Ing. Zbyněk Gajdacz, předseda představenstva
Ing. Petr Mikula, člen představenstva
adresa:
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město
IČO: 651380 82
DIČ : CZ 65138082

ENVI Agentura Trunda s.r.o.
Agentura pověřená výkonem zadavatelských činností
V Karviné
Dne:
………………………………………………………….
Ing. Zbyněk Gajdacz, předseda představenstva
Ing. Petr Mikula, člen představenstva

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle
§ 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.
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.

Jedná se o dodávku technického vybavení pro
rozšíření separace odpadů. Konkrétně se jedná o:
A.
Svozové vozidlo
1 ks
B.
Nádoby na sklo 1,8 m3
50 ks
C.
Propagace
Termín splnění VZ 30.6.2014
Ke změnám oproti výše uvedenému nedošlo

oproti skutečnostem uvedeným
podle § 1 vyhlášky
Popis rizik souvisejících s
plněním veřejné zakázky,
která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích
podmínek (Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky,
prodlení s plněním VZ, snížené
kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů)

Snížení kvality životního prostředí v oblasti odpadového
hospodářství

Alternativní řešení není připuštěno
Veřejný zadavatel může vymezit
varianty naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit,
do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.
Zadavatel může uvést další
informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.

Realizací veřejné zakázky budou splněny cíle tj. zlepšení
služeb v oblasti svozu odpadů i monitorovací indikátory.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady
pro plnění veřejné zakázky na DODÁVKY podle
§ 3 odst. 1 Vyhlášky 232/2012 Sb.
Nepožadujeme
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)
Nepožadujeme
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)
Nepožadujeme
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
Nepožadujeme
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na provedení kontroly
výrobní kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení
kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.

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

Odůvodnění obchodních podmínek veřejné zakázky na
DODÁVKY a veřejné zakázky na SLUŽBY
podle § 4 Vyhlášky 232/2012 Sb.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící delší lhůtu
splatnosti faktur než 30 dnů.

Zadavatel požaduje splatnost faktur 60 dní. Důvodem je
administrace schvalování faktur a žádostí o platbu ze
strany poskytovatele dotace. Rozpočet zadavatele není
schopen pokrýt ani dílčí faktury.
Nepožadujeme

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek na
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující
dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Nepožadujeme
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek
bankovní záruky vyšší než je 5 %
ceny veřejné zakázky.
Nepožadujeme
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek
záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Nepožadujeme
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní
pokutu za prodlení dodavatele
vyšší než 0,2 % předpokládané
hodnoty veřejné zakázky za
každý den prodlení.
Nepožadujeme
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní
pokutu za prodlení zadavatele
s úhradou faktur vyšší než 0,05 %
z dlužné částky za každý den
prodlení.

Nepožadujeme
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.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky
podle § 5 Vyhlášky 232/2012 Sb.
Technická podmínka
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na
následující dokumenty podle uvedeného pořadí


české
technické
normy
přejímající evropské normy
nebo jiné národní technické
normy přejímající evropské
normy,



evropská technická schválení,



obecné technické specifikace
stanovené v souladu s postupem
uznaným
členskými
státy
Evropské unie a uveřejněné v
Úředním věstníku Evropské
unie,



mezinárodní normy, nebo



jiné
typy
technických
dokumentů než normy, vydané
evropskými
normalizačními
orgány.

Odůvodnění technické podmínky
Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny
v technické specifikaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny
v její textové nebo výkresové části. U každého odkazu podle
jednotlivých odrážek tohoto odstavce zadavatel připouští použití i
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kriterií
podle § 6 Vyhlášky 232/2012 Sb.
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena bez DPH

Odůvodnění
Zadavatel vyhodnotí jako nejlepší nabídku s nejnižší
cenou veřejné zakázky

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle
§ 7 Vyhlášky 232/2012 Sb.
Hodnota

Odůvodnění

Předpokládaná
cena
veřejné Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na základě
zakázky na dodávky je: 5.245.000,- položkového rozpočtu.
Kč bez DPH z toho:
 vozidlo
4.600.000,Kč
 nádoby
645.000,Kč

