ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Odůvodnění veřejné zakázky (VZ)
zpracované v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a v
souladu s ust. §§ 2 - 8 vyhl. č. 232/2012 Sb. (dále jen "vyhláška")

Identifikace veřejné zakázky:
název VZ:

Údržba zeleně – sekání travnatých ploch na území MO
Plzeň 1
služby

druh VZ:

Nadlimitní veřejná zakázka
- užší řízení

zveřejnění na profilu, evid. číslo:

Zadavatel veřejné zakázky:
název zadavatele:

Plzeň, statutární město – Městský obvod Plzeň 1

adresa zadavatele:

alej Svobody 60, 323 00 Plzeň

IČ zadavatele:

00075370

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky:
Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny: (zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěř. úkolů - změny oproti PO)
Účelem zadání této veřejné zakázky je zabezpečení údržby zeleně, která bude prováděna na území městského obvodu
Plzeň 1 v souladu s ustanovením článku 22 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001,
ve znění pozdějších předpisů – Statut města. Na základě podaných nabídek zadavatel vybere zájemce, se kterým bude
uzavřena smlouva. Zadání této veřejné zakázky je pak přímým nástrojem k dosažení plánovaného cíle.

Popis předmětu veřejné zakázky: (zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky - změny oproti PO)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby zeleně na území MO Plzeň 1:
 sekání travnatých ploch na území MO Plzeň 1 o rozloze 104 ha, cca 4x ročně dle vlivu klimatických podmínek

Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: (zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmětu VZ k
naplnění jeho potřeb -změny oproti PO)

Bez realizace veřejné zakázky může dojít k porušení neplnění některých plánovaných činností, nebo k jejich posunutí a
prodloužení termínu zahájení prací. Nutnost zajištění prací s ohledem na jejich charakter a veřejný zájem.
Přepokládaný termín splnění VZ: (zadavatel vymezí, kdy bude VZ splněna-datem nebo čas.úsekem - změny oproti PO)
II.pololetí 2013
Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (nerealizace VZ,
prodlení s plněním VZ, snížení kvality plnění VZ, vynaložení dalších fin.nákladů)

Rizika související s plněním veřejné zakázky nepředpokládáme. V rámci této veřejné zakázky nepředpokládáme
vynaložení dalších finančních prostředků.
Zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky
Z důvodu časově náročné a podrobné přípravy podkladů pro veřejnou zakázku nepočítáme s jinou alternativou
k dosažení námi plánovaných cílů.
Zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle
Realizace veřejné zakázky je nezbytná pro střednědobé plánování údržby zeleně na území MO Plzeň 1 a tím k zajištění
základní údržby zeleně na veřejném prostranství. S nerealizací veřejné zakázky může docházet ke snížení kvality

odvedené práce, k neplnění některých plánovaných činností a k prodloužení termínů zahájení práce.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost VZ

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby
podle §3 ods. 2
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb.
Zadavatel nepožaduje vyšší finanční hodnotu referenčních zakázek, než stanoví vyhláška.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)
Zadavatel nepožaduje vyšší počet techniků či technických útvarů, než stanoví vyhláška.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Požadavky zadavatele jsou přiměřené s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění zakázky.

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.
Požadavky zadavatele jsou přiměřené s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění zakázky.
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.)
Zadavatel nepožaduje 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.
Zadavatel nepožaduje 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.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení,
které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů či pomůcek.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ na dodávky a služby podle § 4 vyhlášky:
Zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek ve vztahu ke svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním VZ

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů
Zadavatel nepožaduje delší lhůtu splatnosti faktur, než stanoví vyhláška.
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu (pokud přesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty)
Zadavatel nepožaduje vyšší míru pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám, než
stanoví vyhláška
požadavek bankovní záruky (pokud má být vyšší než 5% ceny VZ)

Zadavatel nepožaduje bankovní záruky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců
Zadavatel nepožaduje delší záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
smluvní pokutu za prodlení dodavatele za každý den prodlení (pokud má být vyšší než 0,2% předp.hodnoty VZ)
Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu za prodlení dodavatele, než stanoví vyhláškasmluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur (pokud má být vyšší než 0,05% z dlužné částky za den prodlení)
Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur, než stanoví vyhláška.

Odůvodnění vymezení technických podmínek VZ podle § 5 vyhlášky:
Zadavatel vymezí veškeré technické podmínky v zadávací dokumentaci s ohledem na svoje dosavadní zkušenosti při
plnění obdobné veřejné zakázky na území Městského obvodu Plzeň 1.

Odůvodnění stanovení hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky:
kritérium

nejnižší nabídková cena

váha

odůvodnění

100%

jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu § 78
odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena, neboť nejlépe
odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty VZ podle § 7 vyhlášky:
Hodnota:
6 000 000,- Kč bez DPH
Odůvodnění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě zkušeností zadavatele z předcházejících období
při plnění obdobné veřejné zakázky na území MO Plzeň 1.

Zpracovali: Bc.Romana Tomašuková, OŽPD ÚMO Plzeň 1
Ing. Miloš Bouda, OŽPD ÚMO Plzeň 1
Datum: 11.3.2013

