Odůvodnění veřejné zakázky
Č.j.: ZSM–92-7/OVZ-2015
Veřejná zakázka:
„Praní a chemické čištění prádla, 5 částí“
Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1) odst. a)
a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Popis potřeb, které mají být
Splněním předmětné VZ budou vytvořeny předpoklady
splněním veřejné zakázky naplněny
pro zajištění zákonných podmínek pro výběr dodavatele
na poskytování služeb praní a chemického čištění prádla.
Popis předmětu veřejné zakázky

Popis vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky
Popis rizik souvisejících s plněním
veřejné zakázky, která zadavatel
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek.
Jde zejména o rizika ne realizace
veřejné zakázky, prodlení s plněním
veřejné zakázky, snížené kvality
plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb praní a
chemického čištění prádla v rámci celé České republiky.
Zadavatel ve smyslu ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
rozdělil předmět veřejné zakázky na 5 částí, a to na
základě územního principu, přičemž některá svozová
místa se nemusí shodovat s označením a umístěním
příslušného kraje.
Předmětná veřejná zakázka vytváří předpoklady pro
zajištění poskytování služeb praní a chemického čištění
prádla a souvisejících služeb, a to svozu prádla
z vymezených svozových míst, třídění prádla podle stupně
znečištění, praní/chemické čištění prádla a rozvoz prádla
zpět do svozových míst ve výše uvedených 5 částech.
Zakázka bude plněna max. 24 měsíců od uzavření
smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu.
Pokud tato veřejná zakázka nebude realizována podle
požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, nebude
možné řádně provozovat např. lázeňské domy nebo
hotely, které jsou také zahrnuty mezi svozová místa a
které ZSMV spravuje.
Riziko snížené kvality plnění je zohledněno v nastavení
obchodních podmínek. Riziko zpřístupnění informací, které
má zadavatel s ohledem ke svému poslání ve společnosti
zájem obecně nezpřístupňovat, je zohledněn v ustanovení
o povinnosti mlčenlivosti.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve smyslu
§156 ZVZ čl. (1) odst. b) a § 3 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Předložení seznamu významných
dodávek s hodnotou v souhrnu min. Není požadováno v zadávacích podmínkách.
trojnásobek předpokládané hodnoty
VZ
Předložení seznamu více než 3
Není požadováno v zadávacích podmínkách.
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Odůvodnění veřejné zakázky
techniků nebo technických útvarů
Předložení popisu technického
Není požadováno v zadávacích podmínkách.
vybavení a opatření k zajištění
jakosti dodávky
Provedení kontroly výrobní kapacity Není požadováno v zadávacích podmínkách.
veřejným zadavatelem
Vzorky, popisy nebo fotografie zboží Není požadováno v zadávacích podmínkách.
určeného k dodání
Doklad prokazující shodu
Není požadováno v zadávacích podmínkách.
požadovaného výrobku vydaným
příslušným orgánem
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1)
odst. c) a § 4 odst. (1) a (2) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění lhůty splatnosti faktur
Neodůvodňuje se, splatnost faktur je stanovena na 30 dní.
delší než 30 dní od data vystavení
Odůvodnění požadavku na pojištění Neodůvodňuje se. Pojištění odpovědnosti za škodu
odpovědnosti za škodu způsobenou způsobenou dodavatelem třetím osobám je požadováno
dodavatelem třetím osobám ve výši
ve výši nižší, než je dvojnásobek předpokládané hodnoty
přesahující dvojnásobek
veřejné zakázky.
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky
Odůvodnění požadavku na
bankovní záruku vyšší než je 5%
Bankovní záruka není požadována.
ceny veřejné zakázky
Odůvodnění požadavku na záruční
Neodůvodňuje se.
lhůtu delší než 24 měsíců
Odůvodnění smluvní pokuty za
Neodůvodňuje se. Požadovaná smluvní pokuta je nižší.
prodlení dodavatele vyšší než 0,2%
z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení
Odůvodnění smluvní pokuty za
prodlení zadavatele s úhradou faktur Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur
vyšší než 0,05% z dlužné částky za
není vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den
každý den prodlení.
prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších
obchodních podmínek

Veškeré obchodní podmínky jsou vymezeny ve vztahu k
rozsahu, složitosti a zaměření požadovaného předmětu
plnění.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1)
odst. c) a § 5 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění vymezení technických
podmínek

Zadavatel požaduje vymezení technických podmínek, a to
tak, že v příloze č. 4 k Zadávací dokumentaci – Technické
podmínky
vymezuje
nakládání
s prádlem
z potravinářských provozů ve zvláštním režimu a
nakládání s prádlem z hotelových provozů ve zvláštním
režimu. Požadavky jsou také uvedeny v článku 8 a 9
Smlouvy.
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Odůvodnění veřejné zakázky
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele §156 ZVZ čl. (1) odst. d) a § 6 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle
Ostatní kritéria nejsou stanovena
kritéria nejnižší nabídkové ceny za příslušnou část VZ bez
DPH. Ostatní kritéria nejsou.
Předpokládaná hodnota VZ

5 553 951,- Kč bez DPH
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