Odůvodnění veřejné zakázky je vypracováno pro účely splnění povinností zadavatele dle
§156 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
1.1. Název veřejné zakázky:
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: zatím neurčeno
Digitálně podepsáno
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Jméno: Ing. Miroslav Jeništa
Název:
Město Nový Bor
Datum: 07.02.2014 09:43:55
Sídlo:
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČ:
00260771
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na služby
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
Oproti odůvodnění účelnosti VZ zveřejněnému
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
s předběžným oznámením nedošlo ke změně v
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
a), b), c), d).
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné Zadavatel nepředpokládá nerealizaci plnění
zakázky, která zadavatel zohlednil při veřejné zakázky, prodlení s plněním, snížení
stanovení zadávacích podmínek. Jde kvality plnění ani vynaložení dalších finančních
zejména o rizika nerealizace veřejné nákladů. Riziko prodlení s plněním a/nebo
zakázky, prodlení s plněním veřejné nedodržení kvality plnění je minimalizováno
zakázky,
snížené
kvality
plnění, ujednáními o smluvních pokutách ve smlouvě a
vynaložení dalších finančních nákladů.
technickými podmínkami pro realizaci služby.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
Zadavatel nezvolil varianty k naplnění potřeb
alternativy veřejné zakázky.
zadavatele.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
míry ovlivní veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle.

Bez realizace veřejné zakázky nelze naplnit
plánovaný cíl, kterým je udržovaná zeleň na
pozemcích ve vlastnictví města Nový Bor.

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

Veřejná zakázka bude zadána jako otevřené
nadlimitní řízení s cílem získat maximální
počet vhodných nabídek.
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby § 3
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
seznam významných služeb. (Zadavatel
Z požadovaného seznamu významných služeb
povinně vyplní, pokud požadovaná
lze posoudit zkušenosti uchazeče s předmětem
finanční hodnota všech významných
plnění veřejné zakázky. Není požadována vyšší
služeb činí v souhrnu minimálně
hodnota, než je stanovena vyhláškou.
trojnásobek
předpokládané
hodnoty
veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel požaduje vzhledem k rozsahu a
předložení seznamu techniků nebo zajištění kvality plnění zakázky min. 8 - členný
technických útvarů. (Zadavatel povinně tým, z něhož 1x člen týmu bude na pozici
vyplní, pokud požaduje předložení hlavního vedoucího, 1x člen týmu na pozici
seznamu více než tří techniků nebo mistr (nebo vedoucí) a min. 6x člen týmu na
technických útvarů.)
pozici pracovník (řadový).
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem
Není požadováno.
k zajištění jakosti a popis zařízení či
vybavení dodavatele určeného k provádění
výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly technické kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti
a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných
za poskytování příslušných služeb
(Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské s
maturitou, nebo osvědčení o odborné
kvalifikaci delší než tři roky.)
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

Zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval
alespoň 1 osobou, kterou je dodavatel nebo
vedoucí zaměstnanec dodavatele nebo osoba
v obdobném postavení nebo osoba odpovědná
za poskytování služeb, která má praxi v oblasti
zahradnictví min. po dobu 5 let z důvodu
zajištění odbornosti prací a kvality plnění.

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

Pro plnění předmětu veřejné zakázky je
nezbytné, aby dodavatel disponoval potřebným
technickým vybavením pro řádné plnění
služeb. Z tohoto důvodu stanovil zadavatel jako
technický kvalifikační předpoklad rovněž
požadavek k předložení přehledu nástrojů či
pomůcek, provozních a technických zařízení,
které bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici. Minimálně:
- Min. 2 motorové sekací traktory k zajištění
sekání velkých ploch (z toho min. 1 traktor
s výkonem 10 000 m2/hod)
- Min. 2 motorové sekačky na trávu k
zajištění sekání malých ploch
- Min. 3 motorové křovinořezy k zajištění
začišťování sekaných ploch a k sekání
svažitých pozemků
- Min. 1 motorový plotostřih k zajištění řezu
živých plotů
- Min. 1 motorová pila k vyřezávání suchých
větví
- Min. 1 motorový vysavač (foukač) ke sběru
listí
- Min. 2 ruční postřikovače k zajištění
herbicidního postřiku chodníků
- traktor, dodávkový automobil (nebo jiný
nákladní automobil) k zajištění svozu
biologického odpadu.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící
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.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než
24 měsíců.
Odůvodnění vymezení 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.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek.

Zadavatel nepožaduje delší lhůtu splatnosti
faktur než 30 dnů.

Není požadováno.

Není požadováno.
Není požadováno.

Není požadováno.

Není požadováno.

-------------------------
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
Technická podmínka
Příloha č. 2 – Technické podmínky pro
údržbu veřejné zeleně

Odůvodnění technické podmínky
Technické podmínky pro údržbu veřejné zeleně
stanovují popis operací při údržbě veřejné
zeleně a vyjadřují kvalitativní plnění
požadované veřejným zadavatelem.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

Odůvodnění
Vyjadřuje hospodárnost a efektivnost vynaložených
veřejných prostředků.

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Způsob hodnocení
Odůvodnění
Nabídky budou seřazeny od
nejnižší nabídkové ceny po
nejvyšší
nabízenou
cenu
Zvolený způsob je zcela transparentní.
v sestupném pořadí. Nabídka
s nejnižší
cenou
je
nejvýhodnější nabídkou.
Odůvodnění předpokládané hodnoty
Hodnota
25.381.135,- Kč bez DPH za 4
roky včetně opčního práva
24.364.435,- Kč bez DPH za 4
roky bez opčního práva.
1.016.880,- Kč bez DPH za 4
roky – opční právo

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena
v souladu s § 13 a 15 ZVZ. Pro stanovení předpokládané
hodnoty byla použita cenová soustava URS 02 2012.
Byla upřesněna předpokládaná hodnota se započtením
opčního práva.
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