Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon“)
Informace o zadávacím řízení:
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Evidenční číslo ve VVZ:
Adresa profilu zadavatele:

„Komunální služby Praha 8 pro rok 2019“
Otevřené řízení dle § 56 zákona
Nadlimitní veřejná zakázka na služby
OVZ/2018/0029
Z2018-027794
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
00063797
CZ00063797
g5ybpd2
Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Předmět veřejné zakázky:

Cena sjednaná ve smlouvě:

Předmět plnění spočívá ve službách spojených s údržbou
zeleně.
1. vyprazdňování odpadkových košů, odvoz a ekologická
likvidace
jejich
obsahu
2.
úklid
okolí
odpadkových
košů
3. zabezpečení provozuschopnosti odpadkových košů
4. mytí odpadkových košů (vně i uvnitř), desinfekci a
odstranění
graffiti
a
inzerátů
5. doplňování speciálních papírových a plastových sáčků
na stojany odpadkových košů k tomu určených
6. pravidelné přistavování, svoz, využití a odstraňování
velkoobjemových kontejnerů na směsný odpad (VOK) a
biologicky
rozložitelný
odpad
(BIO
VOK)
7. čištění volných zelených ploch, komunikací a chodníků
od městského tuhého a ostatního odpadu (včetně psích
exkrementů)
a
jeho
ekologická
likvidace
Dále a blíže viz zadávací dokumentace.
10 956 826,00 Kč bez DPH (dílčí jednotkové ceny jsou
uvedeny ve Smlouvě o poskytování služeb)

Označení účastníků zadávacího řízení:

Firma nebo název uchazeče

Sídlo:

IČO:

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.

Bešťákova 457, 182 00 Praha 8

407 64 877

Sadovnický a zahradnický servis
s.r.o.

Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6

274 04 862

FCC Česká republika, s.r.o.

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

458 09 712

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:

Firma nebo název uchazeče
Sadovnický a zahradnický servis
s.r.o.

Sídlo:
Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6

IČO:
274 04 862

Komise rozhodla na jednání konaném 25. 9. 2018 vyzvat účastníka zadávacího řízení Sadovnický
a zahradnický servis s.r.o. (IČO: 274 04 862), se sídlem na adrese Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6 –
Ruzyně, k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
Účastník zadávacího řízení Sadovnický a zahradnický servis s.r.o. nedoručil písemné zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny.
Na základě tohoto zjištění doporučila komise zadavateli rozhodnout o vyloučení účastníka zadávacího
řízení Sadovnický a zahradnický servis s.r.o. (IČO: 274 04 862), se sídlem na adrese Ruzyňská 209/8,
161 00 Praha 6 – Ruzyně a to dle § 48 odst. 4 zákona.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Firma nebo název uchazeče
IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.

Sídlo:
Bešťákova 457, 182 00 Praha 8

IČO:
407 64 877

Odůvodnění výběru dodavatele:
Jediným kritériem hodnocení je dle zadávací dokumentace nejnižší nabídková cena za služby bez DPH
za 1 rok plnění. Komise v souladu se zadávací dokumentací provedla hodnocení údajů z nabídek v rámci
kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH tak, že stanovila pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich
nabídkových cen bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu byla pak vyhodnocena nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Komise na základě provedeného hodnocení nabídek vybrala jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku
dalšího účastníka zadávacího řízení IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. (IČO: 407 64 877), Bešťákova
457/5, Střížkov, 182 00 Praha 8, který nabídl druhou nejnižší cenu.
Tento účastník zadávacího řízen splnil veškeré požadavky zadavatele a splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení.
Označení poddodavatele dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Firma nebo název uchazeče
C D V služby, s.r.o.

Sídlo:

IČO:

Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5

493 56 445

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Zadavatel v tomto zadávacím řízení při podání nabídky nepoužil elektronické prostředky, ale jiné
komunikační prostředky. Povinnost dle § 211 odst. 3 zákona nastala zadavateli až 18. 10. 2018.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střed zájmů:
Střed zájmů nebyl zjištěn.
Důvod nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť předmětem veřejné zakázky je stejný
související druh plnění a zadavatel nepovažuje rozdělení této veřejné zakázky na části ani za účelné
ani za hospodárné.
Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesování veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
V Praze dne 28. 11. 2018

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb
v zastoupení Mgr. Tomáš Kudela

