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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 „Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. 
Prahy ve Slivenci“ zadávaná výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve 
smyslu ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „zákon“), pod č. j. S- MHMP551156/2015. 
 
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 OCP MHMP.  
 
2. Uzavření smlouvy: 
Dne 16.11.2015 byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem uzavřena smlouva na výše uvedenou 
veřejnou zakázku.  
 
3. Předmět veřejné zakázky:    
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „Výstavba zařízení na zpracování 
bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci“ v rozsahu daném projektovou dokumentací 
stavby, zpracovanou firmou VIA ALTA a.s., Okružní 963/5, 674 01 Třebíč, IČO: 26906741 v roce 
2013. 

 
4. Celková cena veřejné zakázky: 9 173 807,- Kč bez DPH 
      
5. Nabídku podali tito uchazeči: 

1. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9,  
IČO: 18626084 

2. Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 43005560 
  
6. Vyloučeni byli  tito uchazeči:    
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s  r.o. -  v předložené nabídce nesplnil požadavek zadavatele 
stanovený pro předmět plnění veřejné zakázky v čl. 6 zadávací dokumentace, a to tím, že neocenil 
všechny položky výkazu výměr a tím nesplnil požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové 
ceny. Uchazeč neocenil v objektu SO 07 Odvodnění a zavlažování položku č. 17 Výztuž základových 
konstrukcí z oceli 10425. 
Zadavatel ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku „Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu 
- Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci“ stanovil v čl. 9  Ostatní ustanovení, že: 
 „Uchazeč je povinen při zpracování nabídky vycházet z obchodních podmínek, které musí 
bezvýhradně dodržet (návrhu Smlouvy o dílo), a stejně tak ze všech dalších součástí zadávacích 
podmínek této výzvy“. 
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Dále pak v zadávací dokumentaci v čl. 6 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny stanovil 
požadavek, že: 
 „Nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu dle výkazu výměr, který je součástí 
této zadávací dokumentace jako její příloha. Neocení-li uchazeč všechny položky výkazu výměr, 
nesplní požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, a neuvedením ceny u 
kterékoliv položky výkazu výměr je porušením zadávacích podmínek“. 
 
 
7. Údaje o uchazeči, se kterým byla uzavřena smlouva: 
obchodní firma, právní forma:  Porr a.s. 
 sídlo:     Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
IČ, DIČ:    43005560, CZ43005560  
 
 
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 
ekonomickou výhodnost nabídky. Vzhledem k tomu, že po vyřazení nabídky uchazeče Ekologické a 
inženýrské stavby, spol. s r.o. zbyla pro hodnocení pouze jedna nabídka, komise neprováděla 
vyhodnocení, podle kterého by stanovila pořadí nabídek. Komise po kontrole všech podmínek 
stanovených zadavatelem v zadání veřejné zakázky zkonstatovala, že nabídka uchazeče Porr a.s. 
splnila požadavky zadavatele a zadavatel následně rozhodl o přidělení veřejné zakázky tomuto 
uchazeči. 
 
 
10.  Vyhodnocení nabídky:  
  
Pořadí 
nabídek 

Uchazeč nabídková cena bez DPH Doba realizace v 
kalendářních dnech 

1. Porr a.s. 9 173 807,-Kč 74 
              
 
 
V Praze dne  26.11.2015 
 
 
 
 
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 
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