MĚSTO LOVOSICE
kancelář starostky města
Ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)
o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

„Provozovatel sběrného dvora Lovosice“
1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě
1.1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Město Lovosice
Školní 407/2, 410 30 Lovosice
00263991
Bc. Lenka Lízlová, starostka města

1.2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je úplné zajišťování údržby, provozu a správy sběrného dvora v
Lovosicích. V souladu s platnou legislativou, dále zabezpečení provozu místa zpětného
odběru elektrozařízení pocházejícího z domácností.
Sběrný dvůr se nachází na pozemcích parcelních čísel: 905/1 a 905/6 v katastrálním území
Lovosice. Výstavba sběrného dvora je realizována za finanční podpory Evropské unie (Fond
soudržnosti) a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě
Celkem náklady na údržbu, provoz a správu sběrného dvora činí 598 923,- Kč bez DPH
za rok.

2. Zvolený druh zadávacího řízení
Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Provozovatel sběrného dvora Lovosice“ byla
zadána v otevřeném řízení podle § 27 zákona.
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3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky, subdodavatel
3.1. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název:
BEC odpady s.r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Prosmycká 2/čp.88, 410 02 Lovosice
Právní forma:
Společnost s ručeným omezeným
IČ:
61054259
DIČ:
CZ61054259
Statutární orgán:
Dr. Ing. Ivo Miček, Michal Pudil
– jednatelé společnosti
Osoba oprávněna za uchazeče jednat:
na základě plné moci ze dne 17. dubna 2014 pro
tuto zakázku pan Jan Tlachna – specialista pro
nakládání s odpady
Identifikační údaje subdodavatele
V rámci této veřejné zakázky nebude vybraný dodavatel využívat subdodavatele. Celý
předmět zakázky bude vybraný dodavatel realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.
3.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Dle ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách provedla
hodnotící komise hodnocení nabídek na základě hodnotícího kritéria uvedeného v zadávací
dokumentaci, tj. dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou byla nabídka uchazeče BEC odpady s.r.o. Nabídka
tohoto uchazeče splnila všechny požadavky kladené na ni zadávací dokumentací a zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, proto zadavatel rozhodl o přidělení
veřejné zakázky tomuto uchazeči.

4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Seznam posuzovaných nabídek:
Číslo
nabídky

1.

Obchodní firma nebo název

Marius Pedersen, a.s.

Sídlo (místo podnikání)
IČ
Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové
Provozovna Žatec
Čeradická 1014
438 01 Žatec
IČ: 42194920

Nabídková cena
bez DPH

718 555,- Kč
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Číslo
nabídky
2.

Obchodní firma nebo název

BEC odpady s.r.o.

Sídlo (místo podnikání)
IČ
Prosmycká 2/ čp.88
410 02 Lovosice
IČ: 61054259

Nabídková cena
bez DPH

598 923,- Kč

5. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný z uchazečů nebyl z účasti ze zadávacího řízení vyloučen.

V Lovosicích dne 5. 6. 2014

…........…………………….
Bc. Lenka Lízlová
starostka města

