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Zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Nadlimitní veřejná zakázka „Zajištění sběru, svozu, využívání a odstraňování 
nebezpečných složek komunálního odpadu ze sběrných míst na území hl. m. Prahy“ 
uveřejněna  dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „zákon“), dne  25.9.2015 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 519091. 
 
1. Zadavatel: 
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Mariánské 
nám. 2, 110 01 Praha 1,  IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, pracoviště Jungmannova 35, 
110 00 Praha 1, zastoupené RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem OCP MHMP. 
 
2. Uzavření smlouvy: 
Dne 20.4.2016 byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem uzavřena smlouva na výše 
uvedenou veřejnou zakázku.  
 
3. Předmět veřejné zakázky:    
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 
(dále jen „nebezpečný odpad“) prostřednictvím stabilních sběrných míst nebezpečného 
odpadu od fyzických osob na území hl. m. Prahy, využívání sebraných nebezpečných odpadů 
nebo jejich předání k využívání (zahrnujícímu jejich případnou úpravu), nebo odstranění 
nebezpečných odpadů nebo jejich předání k odstranění, to vše v souladu s § 12, § 16 a § 17 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Předmětem plnění veřejné zakázky je i vedení příslušných evidencí o nakládání 
s nebezpečnými odpady. 
 
4. Celková cena veřejné zakázky: 7.424.500,- Kč bez DPH 
      
5. Nabídku podali tito uchazeči: 
PURUM s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČO: 62414402 
Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČO: 60194120   
.A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO: 45809712 
V průběhu zadávacího řízení došlo k přejmenování společnosti .A.S.A., spol. s r.o. na FCC 
Česká republika, s.r.o. Nový název používá společnost od 1.2.2016. 
Sídlo společnosti i IČO zůstaly nezměněny. 
 
 
6. Vyloučení uchazeči:    
Žádní. 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ  
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7. Údaje o uchazeči, se kterým byla uzavřena smlouva: 
obchodní firma, právní forma:  PURUM s. r. o. 
sídlo :     Národní 961/25, 110 00 Praha 1 
IČO, DIČ:    62414402, CZ62414402 
 
8. Plnění VZ prostřednictvím subdodavatele: 
Uchazeč zamýšlí část veřejné zakázky zadat jiným osobám: ne 
 
9. Zdůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek veřejné zakázky stanovil zadavatel 
nejnižší nabídkovou cenu. Nabídka uchazeče, se kterým byla uzavřena smlouva, byla 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
10. Vyhodnocení pořadí nabídek uchazečů:  
 

Pořadí 
nabídky 

Obchodní firma                                                    nabídková cena bez DPH            

1. PURUM s.r.o.                                                            7.424.500,- Kč 

2. FCC Česká republika, s.r.o.                                    9.163.300,- Kč    

( původně „A.S.A., spol. s r.o.“)        

3. Pražské služby a. s.                                                    13.969.800,- Kč 

 
 
 
V Praze dne  21.4.2016 
 
      
         
 
RNDr. Štěpán   K y j o v s k ý 
ředitel odboru 
Odbor ochrany prostředí 
 
- otisk úředního razítka - 
 
 
 
Orig.: Profil, spis 
Co: VEZ – osobní převzetí 
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