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Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky  
 

A. 
 
Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednanou ve smlouvě: 
 

Název zadavatele: Hlavní město Praha  

Sídlo zadavatele: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Identifikační číslo 
zadavatele: 00064581 

Název veřejné zakázky: 

„ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S 
KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY V 
OBDOBÍ 2016 - 2025“, evidenční číslo zakázky: 520954 
(„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“) 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení, Významná veřejná zakázka 
 
S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání 
shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže: 
 
 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění systému 
nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými 
složkami komunálního odpadu.  Předmětem plnění veřejné 
zakázky je též zajišťování uvedených činností pro původce, 
kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako 
odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a 
fyzických osob oprávněných k podnikání, kteří na základě 
smlouvy se zadavatelem ve smyslu § 17 odst. 4 zákona o 
odpadech využívají systém obce k nakládání s odpady.  Vedle 
činností uvedených v části II.1.6 tohoto formuláře zahrnuje 
předmět veřejné zakázky také činnosti, které lze podřadit pod 
následující CPV kódy: Kód CPV –  90510000-5  Název – 
Odstraňování a čištění odpadu, Kód CPV –  90511200-4  Název 
– Sběr odpadu z domácností, Kód CPV –  90513000-6  Název – 
Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný, Kód CPV –  90513100-7  Název – Likvidace 
odpadu z domácností. Podrobnější vymezení předmětu plnění 
veřejné zakázky je obsaženo v zadávací dokumentaci. 

Cena sjednaná ve smlouvě 
bez DPH v Kč (za 12 měsíců 
plnění smlouvy): 

1 196 323 958,00,-- 

 
B. 

Zvolený druh zadávacího řízení: 
 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení, Významná veřejná zakázka 
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C. 
Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána 
s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, 
jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele: 
 

Vítězný uchazeč: 

Konsorcium „Pražské odpady 2016 – 2025“ 

Členové: 

Pražské služby a.s. (vedoucí účastník), Pod Šancemi 444/1, 
18077 Praha 9, IČO: 60194120 
 

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 
00 Praha 10, IČO: 49356089 

Cena sjednaná ve smlouvě 
bez DPH v Kč (za 12 měsíců 
plnění smlouvy): 

1 196 323 958,00,-- 

Odůvodnění výběru: 

Podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena byla vybrána 
jako nejvhodnější nabídka uchazeče společnosti Konsorcium 
„Pražské odpady 2016 – 2025“  
Členové: 
Pražské služby a.s. (vedoucí účastník), Pod Šancemi 444/1, 
18077 Praha 9, IČO: 60194120 
 
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 
00 Praha 10, IČO: 49356089. 

Subdodavatelské plnění: 

Předpokládá se plnění části veřejné zakázky prostřednictvím 
subdodavatelů Komwag a.s. a IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. 
Tyto společnosti mají zajišťovat sběr a svoz odpadu na území 
MČ Prahy 2, Prahy 8 a Prahy Troja. 

 
D. 
 

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu: 
 

Č. Obchodní firmy 
nebo název uchazeče Sídlo IČO DIČ 

Nabídková cena 
v Kč bez DPH (za 
12 měsíců plnění 
smlouvy) 

1. 

Konsorcium 
„Pražské odpady 
2016 – 2025“ 
Členové: 
Pražské služby a.s. 
(vedoucí účastník) 
AVE CZ odpadové 
hospodářství, s.r.o.  

Pod Šancemi 444/1, 
18077 Praha 9 
 
 
 
Pražská 1321/38a, 
102 00 Praha 10 

60194120 
 
 
 
 
49356089 

CZ60194120 
 
 
 
 
CZ49356089 

 
1 196 323 958,00,-
- Kč bez DPH 

2. FCC Česká 
republika s.r.o.  

Ďáblická 791/89, 
182 00 Praha 8 45809712 CZ45809712 

1 379 789 013,20,-
-  Kč bez DPH 
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E. 
 

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a 
odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni 
k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této 
skutečnosti: 
 
Není relevantní, žádný dodavatel vyloučen nebyl.  
 

F. 
 

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení 

 
Není relevantní, žádný dodavatel vyloučen nebyl.  
 

G. 
 
Podmínky pro použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním nebo bez 
uveřejnění (bylo-li k zadání veřejné zakázky použito): 
 
Není relevantní.  
 

H. 
 

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: 
 
Není relevantní.  
 
 
 
V Praze dne 25. 7. 2016 

 
 
 
 
 

RNDr. Štěpán  K y j o v s k ý 
ředitel odboru 
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