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Zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Veřejná zakázka „Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, 
Praha 2 a Praha 7“ uveřejněna  dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon“) dne  8.1.2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 
VZ 527903. 
 
 
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 23.3.2016 byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem uzavřena smlouva na výše 
uvedenou veřejnou zakázku.  
 
3. Předmět veřejné zakázky:    
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – 
sběrného dvora na území hl. m. Prahy v souladu s platnými právními předpisy České 
republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.  
 
4. Celková cena veřejné zakázky: 10 008 700,- Kč bez DPH 
      
5. Nabídku podal uchazeč: 
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 
IČO: 61057606 
 
6. Vyloučeni byli  tito uchazeči:    
Žádní. 
 
7. Údaje o uchazeči, se kterým byla uzavřena smlouva: 
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 
IČO: 61057606 
 
8. Plnění VZ prostřednictvím subdodavatele: 
Uchazeč zamýšlí část veřejné zakázky zadat jiným osobám: ne 
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9. Zdůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek veřejné zakázky stanovil zadavatel 
v zadávacích podmínkách nejnižší nabídkovou cenu. Vzhledem k tomu, že byla podána pouze 
jedna nabídka, komise neprováděla vyhodnocení, podle kterého by stanovila pořadí nabídek. 
Komise po posouzení všech podmínek stanovených zadavatelem v zadání veřejné zakázky 
zkonstatovala, že nabídka výše uvedeného uchazeče splnila zákonné požadavky i  požadavky 
zadavatele. Zadavatel následně rozhodl o přidělení veřejné zakázky a s vybraným uchazečem 
uzavřel smlouvu. 
 
 
 
V Praze dne  29.3.2016 
 
              
 
 
 
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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