Město Zákupy
Borská 5, 471 23 Zákupy

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
1. Název zakázky:

„Nakládání s odpady ve městě Zákupy“
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení ve smyslu § 27 zákona a uveřejněná ve
Věstníku veřejných zakázek dne 11. 04. 2013 pod č. VZ 350880.

2. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat
jménem zadavatele

Město Zákupy, IČ 00261114, DIČ CZ 00261114
Borská 5, 471 23 Zákupy
Ing. Radek Lípa, starosta města

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb při nakládání
s komunálním odpadem ve městě Zákupy. Předmětem plnění zakázky je: sběr, svoz a odstranění
směsného komunálního odpadu, sběr, svoz a využití separovaných odpadů, pronájem sběrných
nádob, svoz objemného a nebezpečného odpadu, vedení evidence odpadů dle zákona č. 185/2001
Sb., v návaznosti na úplné znění zákona č. 106/2005 Sb., o odpadech.
Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu budou prováděny v souladu se zákony č.
185/2001 Sb., č. 106/2005 Sb. a vyhláškou města Zákupy.
4. Zadávací řízení
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 13:30 hod. dne 22. 7. 2013, zadavatel obdržel od uchazečů 2
nabídky.
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní firma, sídlo

IČ

COMPAG CZ, s. r. o.

1.

Signature
V Lukách Not
95/IV
Verified
471 24 Mimoň

62241630

2.

Digitally signed by
ING. RADEK LÍPA
MARIUS
PEDERSEN a. s.
Date:
2013.11.04
14:43:40
CET
Průběžná 1940/3
Reason:
Autorský
500 09
Hradec Králové
podpis
Location: msto Zákupy

42194920

1

Dne 22. 7. 2013 se sešla na jednání komise pro otevírání obálek jmenovaná starostou města a v rámci
své činnosti obálky s nabídkami výše uvedených uchazečů otevřela. Dále komise kontrolovala nabídky
dle § 71 odst. 9 zákona a konstatovala, že nabídky všech uchazečů požadavky uvedené v tomto
ustanovení zákona splňují.
Hodnotící komise jmenovaná starostou města posuzovala a hodnotila nabídky na jednání dne 20. 8.
2013. V souladu s § 59 zákona posuzovala prokázání splnění kvalifikace jednotlivých uchazečů a s §
76 odst. 1 zákona posuzovala splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách. Dále komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny, v souladu s § 77 zákona. V této části jednání komise konstatovala, že všichni
posuzovaní uchazeči prokázali splnění kvalifikace i zadávací podmínky a jejich nabídky neobsahují
mimořádně nabídkovou cenu.
Po posouzení nabídek hodnotící komise vyhodnotila nabídky uchazečů s níže uvedeným výsledkem
podle základního hodnotícího kritéria stanoveného v zadávací dokumentaci, a to dle nejnižší
nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

Výsledné
pořadí
nabídek

Pořadové
číslo
nabídky

1.

2

2.

1

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH/4 roky

42194920

9.353.179,- Kč

62241630

10.941.524,- Kč

Obchodní firma, sídlo

MARIUS PEDERSEN a. s.
Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové
COMPAG CZ, s. r. o.
V Lukách 95/IV
471 24 Mimoň

Zastupitelstvo města Zákupy na svém jednání dne 25. 9. 2013 rozhodlo usnesením č. 254/2013 o
přidělení VZ dodavateli Marius Pedersen, a. s. a zároveň souhlasilo s podpisem smlouvy o dílo.
5. Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Název dodavatele:
Sídlo dodavatele:
IČ:
DIČ:

Marius Pedersen, a. s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
42194920
CZ 42194920

6. Smlouva
Smlouva o dílo č. 10142214 „Nakládání s odpady ve města Zákupy“ na zajištění sběru, svozu, využití
a odstranění komunálního odpadu byla uzavřena s vybraným dodavatelem dne 29. 10. 2013.
Cena za následné služby činí 9.353.179,- Kč bez DPH/4roky.
V Zákupech dne 4. 11. 2013

........................................................
Ing. Radek Lípa
starosta města
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