MĚSTO BYSTŘICE
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

Odůvodnění veřejné zakázky
č. 12/57
,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu
pro Město Bystřice“
dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění
na veřejnou zakázku na služby

1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
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
oproti skutečnostem uvedeným
v odůvodnění účelnosti
v předběžném oznámení

Hlavním cílem je zvýšení kvality života obyvatel Města Bystřice
a osad spadajících do katastrálního území Města Bystřice v činnostech
spojených s komplexním nakládání s odpady.
a) Výběr vhodného dodavatele služeb v komplexním zajištění odpadového
hospodářství pro Město Bystřice včetně osad spadajících do
katastrálního území Města Bystřice v následujících 5 letech.
b) Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění komunálního odpadu
z odpadových nádob, svoz tříděného odpadu ze sběrných míst, svoz a
odstranění nebezpečných odpadů pro Město Bystřice včetně osad
spadajících do katastrálního území Města Bystřice.
c) Dosažení plánovaného cíle bude zabezpečeno výběrem nejvhodnějšího
dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství.
d) 01.04.2013 – 31.03.2016

Popis rizik související 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 nerealizace veřejné zakázky by nedocházelo v místě plnění
ke sběru, svozu a likvidaci odpadu, což by mělo za následek zhoršování
kvality života obyvatel a vznik mnoha hygienických rizik včetně rizik pro
životní prostředí. Možným negativním stavem je nekvalitní provádění
odpadového hospodářství.
Při opakovaných nedostatcích při plnění služeb by tento stav vedl
k vypovězení smlouvy dodavateli. Vynaložení dalších finančních
prostředků představují náklady spojené s přípravou nové veřejné zakázky.

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

Alternativou k výběru dodavatele služeb v odpadovém hospodářství
a čištění komunikací je zabezpečení sběru, svozu, likvidace komunálního
odpadu a čištění komunikací prostřednictvím vlastních kapacit
a zaměstnanců. Zadavatel zvolil možnost externího dodavatele z důvodu,
že nemá potřebné technické a personální kapacity.

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

Výběr dodavatele služeb odpadového hospodářství zabezpečí dosažení cíle
v plném rozsahu, tj. dodavatel bude provádět komplexní služby v oblasti
nakládání s odpady a čištění komunikací pro Město Bystřici i osady
spadající do katastrálního území Města Bystřice.

Veřejný zadavatel může uvést
další informace odůvodňující
účelnost veřejné zakázky.

-

2. Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady
Odůvodnění předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo
jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení
Požadavek zadavatele v zadávací dokumentaci:
Zadavatel požaduje předložit přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců uchazeče či
jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky formou čestného
prohlášení. Zadavatel stanovuje, že průměrný počet zaměstnanců musí jednotlivě ve všech
3 sledovaných letech (2009, 2010, 2011) činit min. 20 osob a průměrný počet řídících
zaměstnanců musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 3 osoby (Za řídícího
zaměstnance se považuje zaměstnanec s min. vzděláním SŠ, s délkou praxe 4 roky a účastí
na realizacích zakázek odpovídající svým charakterem této veřejné zakázce za poslední
3 roky)
Odůvodnění požadavku zadavatele:
Dodavatel předložením přehledu průměrného počtu zaměstnanců min. 20 osob a průměrnému
počtu řídících zaměstnanců min. 3 osob, které bude mít při plnění veřejné zakázky
k dispozici, prokáže, že má dostatečný počet zaměstnanců a zároveň dostatečný počet
rezervních zaměstnanců pro plnění veřejné zakázky. Takovýto celkový počet zaměstnanců
a řídících zaměstnanců bude zajišťovat plynulé a bezproblémové plnění veřejné zakázky,
tj. veškeré služby budou vykonávány řádně a včas na celém správním území Města Bystřice
a v osadách spadajících do katastrálního území Města Bystřice.
Odůvodnění předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem
k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu
Požadavek zadavatele v zadávací dokumentaci:
Zadavatel požaduje předložit přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení,
které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici formou čestného prohlášení.
Zadavatel požaduje, aby tento přehled obsahoval:
- min. 2 vozidla, kterým může vyprazdňovat nádoby s obsahem 110 – 1100 l
- min. 1 vozidlo o objemu nástavby do 5 m3, kterým je možné vyprazdňovat nádoby
s obsahem 110 – 240 l
- min. 1 vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů
- min. 1 malé vozidlo do 3,5t s lisovací nástavbou na odpadkové koše.
K tomuto zadavatel požaduje připojení fotokopie velkého technického průkazu vozidla.
Odůvodnění požadavku zadavatele:
Zadavatel požaduje předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici z důvodu
bezproblémového zabezpečení realizace poskytované služby ve vztahu k podmínkám
ve Městě Bystřice a osadách spadajících do katastrálního území Města Bystřice a zároveň
pro dokladování vykonávaných služeb dodavatele zadavateli.

