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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

dle ust. § 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“) 

 
1. Identifikační údaje zadavatele 

Název/obchodní firma: Hlavní město Praha 
Sídlo:    Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 
Identifikační číslo: 00064581 
 
2. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora Voctářova (dále jen „zařízení“) 
vybudovaného hl.m. Prahou v městské části Praha 8 v souladu s platnými právními 
předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl.m.Prahy. 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací 
dokumentaci.  
 
3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě 

Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené mezi 
zadavatelem a vybraným uchazečem činí 4.996.230,- Kč bez DPH. 
 
4. Druh zadávacího řízení 

Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení dle § 27 ZVZ. 

Zadavatel: 
Hlavní město Praha 

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 
IČO: 00064581 

 
Veřejná zakázka: 

„ Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8“ 
 

e-Tender: č. 181355 
 

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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5. Identifikační údaje vybraného uchazeče 

Název / obchodní firma / jméno a 
příjmení uchazeče 

Sídlo IČO 

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s. Bešťákova 457, 182 00 Praha 8 40764877 

 
6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 

V návaznosti na zadavatelem stanovené zadávací podmínky provedla hodnotící komise 
hodnocení nabídek dle ust. § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší 
nabídková cena, přičemž v souladu se zadávací dokumentací byla hodnocena nabídková 
cena bez DPH. 

Na základě celkových nabídkových cen jednotlivých uchazečů stanovila hodnotící komise 
následující pořadí nabídek: 

Název / obchodní firma/ jméno a 
příjmení uchazeče 

Výše nabídkové ceny (bez 
DPH) 

Pořadí nabídky 

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s. 4.996.230,-Kč 1 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 5.429.708,- Kč 2 

 
Bližší podrobnosti související s posouzením a hodnocením nabídek jsou uvedeny ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek. 
 
7. Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele  

Zadavatel nepředpokládá plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele. 
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8. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny 

Zadavatel obdržel nabídky od následujících uchazečů: 
 

Poř. č. 
nabídky 

Název / obchodní firma/ 
jméno a příjmení 

uchazeče 
Sídlo IČO 

Výše nabídkové 
ceny (bez DPH) 

1. IPODEC – ČISTÉ 
MĚSTO, a.s. 

Bešťákova 457, 
182 00 Praha 8 

40764877 4.996.230,-Kč 

2. AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

Pražská1321/38a, 
102 00 Praha 10 

49356089 5.429.708,- Kč 

 
9. Vyloučení zájemci/uchazeči 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč. 
 

 

V Praze dne  4.1.2016 

 
 
 
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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