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Zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Podlimitní veřejná zakázka „Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z 
lékáren na území hl. m. Prahy“ uveřejněna  dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), dne  28.1.2015 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 
496884. 
 
1. Zadavatel: 
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OCP byl zřízen s účinností 
od 1. 4. 2015 na základě bodů I.36, I.37, I.38, I.39, I.40 a I.41 usnesení Rady hlavního města 
Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 a do kterého byla ze současně zrušeného odboru městské 
zeleně a odpadového hospodářství MHMP převedena veškerá působnost, dále jen „OCP 
MHMP“), se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1,  IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, 
pracoviště Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, zastoupené Ing. Janou Cibulkovou, pověřenou řízením 
OCP MHMP. 
 
2. Uzavření smlouvy: 
Dne 1.6.2015 byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem uzavřena smlouva na výše uvedenou 
veřejnou zakázku.  
 
3. Předmět veřejné zakázky:    
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: 

- sběru a svozu nepoužitelných léčiv od občanů hl. m. Prahy z lékáren na území hl. m. Prahy 
(odpady katalogového čísla 200132, dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., přičemž pod toto 
katalogové číslo jsou zařazovány rovněž odpady katalogového číslo 200131 sbírané v 
lékárnách, a to na základě souhlasu na upuštění od třídění a odděleného shromažďování, 
kterým zadavatel disponuje, dále jen „léčiva“), 

- využívání nebo odstranění či předání k využití či odstranění odpadů dle bodu 1. tohoto 
odstavce, a sice v souladu s § 12, § 16 a § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),  

- vedení příslušných evidencí o nakládání s nebezpečnými odpady.  
 
4. Celková cena veřejné zakázky: 2 134 400,- Kč bez DPH 
      
5. Nabídku podali tito uchazeči: 

RUMPOLD – P s.r.o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň, IČO: 61778516 
PURUM s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČO: 62414402 
A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO: 45809712 
DEKONTA a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČO: 25006096 
Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČO: 60194120 
SITA CZ, a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO:25638955 
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, IČO: 61057606 
EKOM CZ a.s., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10, IČO: 26462061 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ  
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6. Vyloučeni byli  tito uchazeči:    
PURUM s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČO: 62414402 
Zadavatel v zadávací dokumentaci v kapitole 11 v písm. C) Technické kvalifikační předpoklady 
požadoval doložit seznam významných služeb realizovaných v posledních 3 letech  s uvedením jejich 
rozsahu a doby plnění podepsaný oprávněnou osobou včetně příloh dle §56 odst. 2 písm. a) bod 1-3 
ZVZ. Požadovaný Seznam nebyl v nabídce doložen a zadavatel požádal uchazeče s odkazem na 
ustanovení § 59 odst. 4 ZVZ o dodatečné předložení seznamu významných služeb poskytnutých 
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění,  ze kterého bude patrno, 
že uchazeč uvedené služby poskytoval na nakládání s nebezpečnými odpady, a to v požadovaném 
rozsahu 1 mil. Kč bez DPH každoročně. Uchazeč Seznam nepředložil. 
 
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, IČO: 61057606 
Zadavatel v zadávací dokumentaci v kapitole 11 v písm. C) Technické kvalifikační předpoklady 
požadoval doložit seznam významných služeb realizovaných v posledních 3 letech  s uvedením jejich 
rozsahu a doby plnění (za významnou službu je považována jedna z činností poskytování služeb v 
oblastech shromažďování, sběru, přepravy, třídění, odstraňování nebo využívání nebezpečného 
odpadu) podepsaný oprávněnou osobou včetně příloh dle §56 odst. 2 písm. a) body 1-3 ZVZ. 
V Seznamu uchazeč uvedl, že služby byly poskytnuty na provozování sběrných dvorů včetně 
odkládání nebezpečných odpadů. V doložených referenčních listech nicméně není uvedeno nakládání 
s nebezpečnými odpady, ale pouze služba provozování sběrného dvora a zároveň je poskytnuta 
reference pouze za rok 2012. 
Zadavatel požadoval s odkazem na ustanovení § 59 odst. 4 ZVZ předložit seznam významných služeb 
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění včetně 
přílohy dle §56 odst. 2 písm. a) bod 1-3 ZVZ , ze kterých bude patrno, že uchazeč uvedené služby 
poskytoval na nakládání s nebezpečnými odpady, a to v požadovaném rozsahu 1 mil. Kč bez DPH 
každoročně. Doklady, kterými měla být prokázána kvalifikace, uchazeč nepředložil. 
 
EKOM CZ a.s., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10, IČO: 26462061 
Zadavatel v zadávací dokumentaci v kapitole 11 v písm. C) Technické kvalifikační předpoklady 
požadoval doložit seznam významných služeb realizovaných v posledních 3 letech  s uvedením jejich 
rozsahu a doby plnění podepsaný oprávněnou osobou včetně příloh dle §56 odst. 2 písm. a) bod 1-3 
ZVZ. Požadovaný Seznam nebyl v nabídce doložen a zadavatel požádal uchazeče s odkazem na 
ustanovení § 59 odst. 4 ZVZ o dodatečné předložení seznamu významných služeb poskytnutých 
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, ze kterého bude patrno, že 
uchazeč uvedené služby poskytoval na nakládání s nebezpečnými odpady, a to v požadovaném 
rozsahu 1 mil. Kč bez DPH každoročně. Uchazeč Seznam nepředložil. 
 
DEKONTA a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČO: 25006096 
Uchazeč byl vyzván v souladu s ust. § 77 odst 3 zákona ke zdůvodnění mimořádně nízké části 
nabídkové ceny u položky jednotková cena za odstranění 1 kg nebezpečných odpadů ze svozu lékáren 
v Kč bez DPH. Zdůvodnění v požadované lhůtě předložil. Uchazeč DEKONTA a.s. v bodě 2. 
zdůvodnění uvedl, že ve skladu odpadů je odpad tříděn a zpracováván tak, že dochází k minimalizaci 
nákladů na jeho finální likvidaci. Komise na základě zjištění na odboru životního prostředí MHMP 
zkonstatovala, že v Rozhodnutí o udělení souhlasu k provozu skladu NO nejsou činnosti třídění a 
zpracování NO uvedeny. Na základě tohoto zjištění komise vyzvala uchazeče k podání ústního 
vysvětlení písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a předložení platného Rozhodnutí 
o udělení souhlasu k třídění a zpracovávání odpadu katalogového čísla 200132 na 4. jednání hodnotící 
komise. Zástupce uchazeče se na jednání hodnotící komise dostavil a potvrdil předcházející písemné 
zdůvodnění, a to, že ve skladu nebezpečných odpadů je odpad tříděn. 

Společnosti DEKONTA a.s. bylo vydáno integrované povolení dne 3.2.2015, které nabylo právní 
moci dne 25.2.2015, kterým byl vydán souhlas podle zákona o odpadech k provozování zařízení ke 
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sběru, výkupu a skladování odpadů způsoby R13 a D15 (sklad odpadů) dle příloh č. 3 a 4 zákona o 
odpadech a souhlas s provozním řádem zařízení, který je součástí Rozhodnutí. V provozním řádu není 
popsána činnost nakládání s odpadem z lékáren (dotřídění). V souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb. se 
odpad třídí výhradně v místě vzniku, nikoliv v zařízení oprávněné osoby podle zákona o odpadech. 

Uchazeč tímto potvrdil, že cena uvedená v cenové nabídce uchazeče u položky jednotková cena za 
odstranění 1 kg nebezpečných odpadů ze svozu lékáren v Kč bez DPH byla stanovena v závislosti na 
dotřídění nebezpečných odpadů, které dle výše uvedeného Rozhodnutí není přípustné. Platné 
Rozhodnutí o udělení souhlasu k třídění a zpracovávání odpadu katalogového čísla 200132 uchazeč 
nedoložil.  
Na základě uvedeného posoudila hodnotící komise zdůvodnění jako neopodstatněné a 
v souladu s ust. § 77 odst. 6 ZVZ nabídku vyřadila a zadavatel následně rozhodl o vyloučení 
uchazeče. 
 
7. Údaje o uchazeči, se kterým byla uzavřena smlouva: 
obchodní firma, právní forma:  SITA CZ, a. s.    
sídlo :       Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 – Vinohrady  
IČ, DIČ:               25638955, CZ25638955 
Nabídková cena bez DPH:             2 134 400,- Kč 
 
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. SITA CZ, a. s.                                                                              2 134 400,- Kč           

2. RUMPOLD – P s.r.o.                                                                   2 185 000,- Kč 

3. Pražské služby a. s.                                                                      2 342 320,- Kč 

4. .A.S.A., spol. s r.o.                                                                       3 392 840,- Kč 

 
V Praze dne  1.6.2015 
 
              
Ing. Jana  C i b u l k o v á 
pověřena řízením odboru 
 
- otisk úředního razítka - 
 
 
 
 
Orig.: Profil, spis 
Co:VEZ 
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