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Zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších 
předpisů k veřejné zakázce. 
 
Nadlimitní veřejná zakázka „Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů ve 
vlastnictví uchazeče na území Prahy“ 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. 365672. 
 
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 13.1.2014 byla mezi zadavatelem a vybranými uchazeči uzavřena rámcová smlouva na výše 
uvedenou veřejnou zakázku. Rámcová smlouva byla uzavřena s 5 uchazeči.  
 
3. Předmět veřejné zakázky:    
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je uzavření rámcové 
smlouvy na provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) ve 
vlastnictví uchazeče na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně 
závaznými vyhláškami hl. m. Prahy. 
 
4. Celková cena veřejné zakázky:  
Součet vážených hodnot nabídkových cen všech uchazečů rámcové smlouvy je 5 781,36 Kč bez DPH. 
Celková cena veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy činí 43 mil. Kč. 
      
5. Nabídku podali tito uchazeči: 

1. VS-EKOPRAG s.r.o., U Slávie 610, 263 01 Dobříš, IČO: 25201522 
2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

           IČO: 49356089 
      3.  Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, 
           IČO: 61057606 
      4.  IPODEC – čisté město a.s., Bešťákova 457, 182 00 Praha 8, IČO:  40764877 
      5.  REGIOS  a. s.,  Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, IČO: 46356487 
      6.  Domeček – odpady s.r.o., Dřevčická 44, 108 00 Praha 10, IČO: 64048772 
      7.  Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČO: 60194120 
  
 
 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  



 2 

 
6. Vyloučeni byli  tito uchazeči:    
Nabídka č. 5  REGIOS  a. s. : 
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 zákona, zadavatel 
požaduje v kapitole č. 7 zadávací dokumentace v bodu C.2. doložení souhlasu k provozování 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů (sběrného dvora) včetně provozního řádu zařízení.  
V kapitole č. 3 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky – je návrh rámcové smlouvy o 
poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je uzavření rámcové smlouvy 
na provozování zařízení nacházející se na území hl. m. Prahy (dále jen „služba“). „Zařízením“ 
se pro účel Smlouvy rozumí sběrný dvůr ve vlastnictví Provozovatele, který je stavebně 
oddělen od jiných činností Provozovatele. Služba provozování sběrného dvora má spočívat v 
zajištění provozu zařízení v určené provozní době, v přijímání určených druhů odpadů, 
předávání odpadů oprávněné osobě, zajištění čistoty ploch a objektů zařízení, odstraňování 
odpadů odložených v okolí zařízení, zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zařízení, 
zřízení stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů či místa zpětného odběru 
elektrozařízení. 
Za podmínek uvedených ve Smlouvě bude hl.m. Praha zadávat provozovatelům jednotlivé 
zakázky na služby provozování sběrného dvora a provozovatelé budou tyto zakázky plnit 
v souladu s ustanoveními Smlouvy a příslušných dílčích smluv. 
Návrh Smlouvy v souladu s Kapitolou č. 3 zadávací dokumentace musí být podepsán 
uchazečem či statutárním orgánem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou, tímto 
uchazeč dává souhlas s jeho zněním. Smlouva je nedílnou součástí nabídky uchazeče. 
 
Z uvedeného vyplývá, že předložený souhlas firmy REGIOS a.s., IČ: 46356487, k 
provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů szn. S-MHMP-679335/OZP-VIII-
410/R-503/2012/Kr ze dne 27.6.2012 pro území hlavního města Prahy není pro provozování 
stabilního zařízení dostatečný.  
Mobilní zařízení představuje sběrový prostředek schopný samostatného pohybu a splňující 
požadavky na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů stanovené mimo jiné např. zákonem 
111/1994 Sb. o silniční dopravě (viz §3 písm. b) vyhl. 383/2001 Sb.). Stabilní zařízení k 
nakládání s odpady, kam spadá také sběrný dvůr, musí dle §1 odst.1 písm. m) vyhl. č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,  k žádosti doložit soulad se zvláštními 
právními předpisy, tedy se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). Toto ustanovení se na mobilní zařízení nevztahuje. Dále dle § 4 odst. 2) 
vyhl. 383/2001 Sb. musí být každé zařízení (stabilní) vybaveno např. doprovodnými 
zařízeními, zejména manipulačními a skladovacími prostory, technickými prostředky 
umožňujícími příjem odpadů. Mobilní zařízení ke sběru a výkupu není určeno ke skladování a 
manipulaci s odpady, jen k přejímce a přepravě odpadů k dalšímu využití či odstranění. 
Zároveň byl předložen Provozní řád „Mobilního zařízení ke sběru a výkupu“ ze dne 
12.5.2009, který se vztahuje k jinému souhlasu k provozování mobilního zařízení. 
Na základě výše uvedených skutečností uchazečem předložený souhlas k provozování 
mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů nesplňuje zadavatelem požadovaný kvalifikační 
předpoklad, a to doložení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů 
(sběrného dvora) včetně provozního řádu zařízení. 
 
 
Nabídka č. 6 Domeček s.r.o.: 
1. Zadavatel požaduje v kap. č. 7 zadávací dokumentace v bodu A prokázání základního 
kvalifikačního předpokladu v souladu s § 53 odst. 1 písm. f) a § 53 odst. 3 písm. b) zákona 
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předložení potvrzení příslušného finančního úřadu a čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani  
Uchazeč předložil pouze potvrzení příslušného finančního úřadu, čestné prohlášení ve vztahu 
ke spotřební dani nebylo doloženo. 
Na základě této skutečnosti uchazeč nesplnil základní kvalifikační předpoklady. 
2. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 2 
písm. a) zákona, zadavatel požaduje v kap. č. 7 zadávací dokumentace v bodu C prokázání 
technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu významných služeb 
realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich ceny a doby plnění (za významnou 
službu je považována jedna z činností poskytování služeb v oblastech shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, odstraňování a využívání kom.odpadu), podepsaného oprávněnou osobou 
formou čestného prohlášení. 
Přílohou tohoto seznamu musí být:  
- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 
zadavateli, 
- nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, 
- nebo smlouvou s jinou osobou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné doklad dle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 
Zadavatel požadoval doložení poskytnutých služeb za poslední 3 roky v oblastech 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v 
celkové výši minimálně 5 mil. Kč bez DPH ročně. 
Uchazeč v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů nedoložil 
požadovaný seznam významných služeb formou četného prohlášení a v plném rozsahu 
nedoložil ani osvědčení o poskytnutých službách. Uchazečem byly předloženy smlouvy 
s jinou osobou a doklady o uskutečnění plnění uchazeče v letech 2010, 2011 a 2012 
v následující výši: 
2010 - 5 337 271,50 Kč bez DPH 
2011 - 4 482 339,70 Kč bez DPH 
2012 - 5 051 537, 90 Kč bez DPH 
Přičemž v  roce 2011 bylo doloženo dvakrát stejné plnění s MČ Praha – Libuš, a to ve výši 
275 782,70 Kč bez DPH. Tato položka byla zadavatelem započítána pouze jednou. Podklady 
doložené uchazečem jako „Přehled skladových pohybů podle odpadů a služeb“, není možné 
považovat za doklad o uskutečnění plnění uchazeče ve smyslu § 56 odst.2 písm. a) zákona . 
Uchazeč tudíž nepředložil osvědčení o poskytnutých službách v požadované výši v roce 2011. 
Na základě výše uvedených skutečností uchazeč nesplnil technické kvalifikační předpoklady 
požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. 
 
 
7. Údaje o uchazečích, se kterými byla uzavřena rámcová smlouva: 
 
obchodní firma, právní forma: IPODEC – čisté město a.s. 
 sídlo :       Bešťákova 457, 182 00 Praha 8  
IČ, DIČ:    40764877, CZ40764877 

obchodní firma, právní forma: Pražské služby a.s. 
sídlo :     Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 
IČ, DIČ:    60194120 CZ60194120 
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obchodní firma, právní forma: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
 sídlo :       Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
IČ, DIČ:      49356089, CZ49356089 
 

obchodní firma, právní forma: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 
sídlo :     Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 
IČ, DIČ:    61057606, CZ61057606 

obchodní firma, právní forma: VS-EKOPRAG s.r.o. 
sídlo :     U Slávie 610, 263 01 Dobříš 
IČ, DIČ:    25201522, CZ25201522 
 
8. Plnění VZ prostřednictvím subdodavatele:  0 
 
9. Zdůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, vypočtená na 
základě níže uvedených subkritérií a jejich vah.  
  

 
Č. subkritérium váha 

subkritéria 
1. Jednotková cena  za nakládání s objemným odpadem - Položka č. 1 Tabulky č. 1 v 

kapitole č.4 ZD 
70 % 

2. Jednotková cena  za nakládání se stavebním odpadem - Položka č. 2 Tabulky č. 1 v 
kapitole č.4 ZD 

14 % 

3 Jednotková cena  za nakládání dřevěný odpad - Položka č. 3 Tabulky č. 1 v 
kapitole č.4 ZD 

10 % 

4 Jednotková cena  za nakládání s odpadem ze zeleně - Položka č. 4 Tabulky č. 1 v 
kapitole č.4 ZD 

  5 % 

5 Součet jednotkových cen  za nakládání s kovy,papírem,sklem,plasty,kompozitními 
obaly – Položka č.5,6,7,8,9 Tabulky č. 1 v kapitole č.4 ZD 

  1 % 

 
 

Na základě porovnání součtů jednotkových cen za nakládání s jednotlivými druhy odpadů propočtených 
podle subkritérií a jejich vah u každého uchazeče bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že jako nejúspěšnější nabídka byla hodnocena nabídka, která v celkovém součtu 
přepočtených jednotkových cen v rámci subkritérií dosáhla nejmenší hodnoty. 

 
10. Vyhodnocení pořadí nabídek uchazečů:   
 
Uchazeč č. 1   VS-Ekoprag s.r.o. 
   

položka druh odpadu 
jednotk. cena v 
Kč/t 

      
1 objemný odpad 1330,00 
2 stavební odpad 980,00 
3 dřevěný odpad 990,00 
4 odpad ze zeleně 1300,00 
5 kovy 450,00 
6 papír 750,00 
7 sklo 900,00 
8 plasty 1500,00 
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9 kompozitní obaly 1500,00 
 
 

subkritérium 
č. 

hodnota subkritéria v 
Kč  

váha 
subkritéria 

hodnota 
subkritéria * váha 
subkritéria 

        
1 1330,00 0,70 931,00 
2 980,00 0,14 137,20 
3 990,00 0,10 99,00 
4 1300,00 0,05 65,00 
5 5100,00 0,01 51,00 

        
Nabídková cena uchazeče č.1 1283,20 
 
 
 

Uchazeč č. 2   
AVE odpadové 
hospodářství s.r.o. 

   

položka druh odpadu 
jednotk. cena v 
Kč/t 

      
1 objemný odpad 1290,00 
2 stavební odpad 980,00 
3 dřevěný odpad 300,00 
4 odpad ze zeleně 1100,00 
5 kovy 200,00 
6 papír 200,00 
7 sklo 200,00 
8 plasty 200,00 
9 kompozitní obaly 1200,00 

 

subkritérium 
č. 

hodnota subkritéria v 
Kč  

váha 
subkritéria 

hodnota 
subkritéria * váha 
subkritéria 

        
1 1290,00 0,70 903,00 
2 980,00 0,14 137,20 
3 300,00 0,10 30,00 
4 1100,00 0,05 55,00 
5 2000,00 0,01 20,00 

        
Nabídková cena uchazeče č. 2 1145,20 
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Uchazeč č. 3   
Komwag, podnik čistoty 
a údržby města, a.s. 

   

položka druh odpadu jednotk. cena v Kč/t 
      

1 objemný odpad 1280,00 
2 stavební odpad 880,00 
3 dřevěný odpad 600,00 
4 odpad ze zeleně 1200,00 
5 kovy 500,00 
6 papír 500,00 
7 sklo 500,00 
8 plasty 850,00 
9 kompozitní obaly 850,00 

 

subkritérium 
č. 

hodnota subkritéria v 
Kč  

váha 
subkritéria 

hodnota 
subkritéria * váha 
subkritéria 

        
1 1280,00 0,70 896,00 
2 880,00 0,14 123,20 
3 600,00 0,10 60,00 
4 1200,00 0,05 60,00 
5 3200,00 0,01 32,00 

        
Nabídková cena uchazeče č. 3 1171,20 
 
 
 
 

Uchazeč č. 4   
Ipodec-čisté 
město, a.s. 

   

položka druh odpadu 
jednotk. cena v 
Kč/t 

      
1 objemný odpad 1260,00 
2 stavební odpad 590,00 
3 dřevěný odpad 380,00 
4 odpad ze zeleně 860,00 
5 kovy 380,00 
6 papír 380,00 
7 sklo 380,00 
8 plasty 1100,00 
9 kompozitní obaly 1100,00 
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subkritérium 
č. 

hodnota subkritéria v 
Kč  

váha 
subkritéria 

hodnota 
subkritéria * váha 
subkritéria 

        
1 1260,00 0,70 882,00 
2 590,00 0,14 82,60 
3 380,00 0,10 38,00 
4 860,00 0,05 43,00 
5 3340,00 0,01 33,40 

        
Nabídková cena uchazeče č. 4 1079,00 
 
 
 

Uchazeč č. 7   
Pražské služby 
a.s. 

   

položka druh odpadu 
jednotk. cena v 
Kč/t 

      
1 objemný odpad 1268,51 
2 stavební odpad 466,62 
3 dřevěný odpad 481,00 
4 odpad ze zeleně 792,11 
5 kovy 1810,83 
6 papír 1952,97 
7 sklo 548,33 
8 plasty 1862,87 
9 kompozitní obaly 1,57 

 

subkritérium 
č. 

hodnota subkritéria v 
Kč  

váha 
subkritéria 

hodnota 
subkritéria * váha 
subkritéria 

        
1 1268,51 0,70 887,96 
2 466,62 0,14 65,33 
3 481,00 0,10 48,10 
4 792,11 0,05 39,61 
5 6176,57 0,01 61,77 

        
Nabídková cena uchazeče č. 7 1102,76 
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Celkové hodnocení  
   
   

Uchazeč  

Výše nabídkové 
ceny přepočtená na 
základě uvedených 
subkritérií a jejich 
vah  

Pořadí  

      
Ipodec-čisté město 1079,00 1. 
Pražské služby a.s. 1102,76 2. 
AVE odpadové hospodářství s.r.o. 1145,20 3. 
Komwag, podnik čistoty a údržby 
města, a.s. 1171,20 4. 
VS-Ekoprag s.r.o. 1283,20 5. 

 
 
 
 
V Praze dne  17.1.2014 
              
Ing. Ivana  J i r á s k o v á 
ředitelka odboru 
 
 
 
 
 
 
 
   
Orig.: spis 
Co:LEG 
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