HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA P RAHY
ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A
ODP ADOVÉHO HOSP ODÁŘSTVÍ

Zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů k veřejné zakázce.
Nadlimitní veřejná zakázka „Provozování sběrného dvora Voctářova v městské části Praha
8“ uveřejněná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
„zákon“), dne 4.10.2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. 365670.
1. Zadavatel:
Hlavní město Praha, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy, se
sídlem Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1, veřejnoprávní korporace, IČ: 00064581, DIČ:
CZ00064581, pracoviště Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, zastoupené ing. Ivanou Jiráskovou,
ředitelkou MZO MHMP.
2. Uzavření smlouvy:
Dne 30.12.2013 byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem uzavřena smlouva na výše uvedenou
veřejnou zakázku.
3. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke
sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora Voctářova vybudovaného hl. m. Prahou v městské části
Praha 8 v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami
hl.m.Prahy.
4. Celková cena veřejné zakázky:

5 331 000,- Kč bez DPH

5. Nabídku podali tito uchazeči:
1. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
IČO: 61057606
2. IPODEC – čisté město a.s., Bešťákova 457, 182 00 Praha 8, IČO: 40764877
6. Vyloučeni byli tito uchazeči: 0
7. Údaje o uchazeči, se kterým byla uzavřena smlouva:
obchodní firma, právní forma:
IPODEC – čisté město a.s.
sídlo :
Bešťákova 457, 182 00 Praha 8
IČ, DIČ:
40764877, CZ40764877
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 nejnižší
nabídkovou cenu. Nabídka uchazeče, se kterým byla uzavřena smlouva, byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
10. Vyhodnocení pořadí nabídek uchazečů:
1. IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.
2. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

5 331 000,-Kč
5 721 700,-Kč

V Praze dne 2.1.2014

Ing. Ivana J i r á s k o v á
ředitelka odboru
- otisk úředního razítka -

Orig.: spis
Co:LEG
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