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Zpráva zadavatele podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů,  k veřejné zakázce 
 

Veřejná zakázka „Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Vinoř“ uveřejněna  
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) dne  
14.8.2015 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 515968. 
 
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 odboru OCP MHMP.  
 
2. Předmět veřejné zakázky:    
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.  
      
3. Nabídku podal jeden uchazeč: 
Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČO: 60194120  
 
4. Vyloučení uchazeče 
Nabídka uchazeče Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČO: 60194120 nesplnila 
požadavky zadavatele uvedené v kapitole  4 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky. Zadavatel dle 
ust. § 49 zákona poskytl na  Profilu zadavatele http//www.egordion.cz/nabídkaGORDION/profilMhmp 
dodatečné informace k  Obchodním podmínkám -  kapitola 4 zadávací dokumentace. Zároveň odeslal 
dodatečné informace všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.  
Dodatečné informace upravující znění návrhu smlouvy o poskytování služeb nebyly uchazečem 
v předložené nabídce zohledněny. 
 
5. Zrušení zadávacího řízení: 
Do zadávacího řízení byla podána jediná nabídka. Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele stanovené 
v zadávací dokumentaci a byl ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel následně zrušil zadávací řízení 
dle ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
V Praze dne 4.12.2015 
       
 
  
      
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 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor ochrany prostředí  
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