STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
zastoupené Magistrátem města Teplice
náměstí Svobody 2 TEPLICE PSČ 415 95
odbor dopravy a životního prostředí
IČ: 002 66 621

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ)
odst. 2 písmeno a)
„identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena“
 Veřejný zadavatel:
Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice, IČ: 002 66 621
 Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice.
Smlouva na tuto zakázku je uzavírána jako smlouva rámcová, a to ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 Cena:
Hodnota veřejné zakázky za období 4 let plnění a předpokládaný objem prací:
55.711.440,00 Kč bez DPH
odst. 2 písmeno b)
„zvolený druh zadávacího řízení“
 Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ZVZ označená jako
„Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2020“

odst. 2 písmeno c)
„identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, část zakázky, která má být
plněna prostřednictvím subdodavatele“
 Vybraný uchazeč:
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920
 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH za dobu plnění (4 let) a za předpokládaný objem
prací.
Nabídka byla komisí dne 4. 1. 2016 posouzena (veškeré požadavky byly splněny) nebyla však v souladu s
ustanovením § 79 odst. 6 hodnocena - o výběru této nabídky rozhodl v souladu s ustanovením § 81 odstavce 2
zadavatel.
Veřejný zadavatel usnesením Rady statutárního města Teplice č. 0037/16 ze dne 22. 1. 2016 rozhodl v souladu
s ustanovením § 81 ZVZ o přidělení veřejné zakázky výše uvedenému uchazeči.
 Část veřejné zakázky, která bude plněna prostřednictvím subdodavatele:
Z předložené nabídky je zřejmé, že prostřednictvím subdodavatele nebude plněna jakákoliv část veřejné
zakázky.

odst. 2 písmeno d)
„identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena“
 Identifikační údaje uchazečů, nabídková cena:
1.
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ:
40233308
Nabídková cena za 4 roky plnění a předpokládaný objem prací: 73 525 678 Kč bez DPH
2.
ADTS - sdružení společností ADOS CZ a.s. a Technické služby města Liberec a.s.; vedoucí společník
společnosti: ADOS CZ a.s., Nový svět 424, 512 46 Harrachov, IČ: 25281640
Nabídková cena za 4 roky plnění a předpokládaný objem prací: 65 793 520,00 Kč bez DPH
3.
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920
Nabídková cena za 4 roky plnění a předpokládaný objem prací: 55.711.440,00 Kč bez DPH

odst. 2 písmeno e)
„identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich
vyloučení“
 Vyloučení uchazeči:
1. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ:
40233308
2. ADTS - sdružení společností ADOS CZ a.s. a Technické služby města Liberec a.s.; vedoucí společník
společnosti: ADOS CZ a.s., Nový svět 424, 512 46 Harrachov, IČ: 25281640
 Odůvodnění vyloučení:
Při posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dne 7. 12. 2015 bylo komisí zjištěno, že uchazeč
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným a uchazeč ADTS - sdružení společností ADOS CZ a.s.
a Technické služby města Liberec a.s. nedoložili všechny potřebné doklady v rámci prokázání kvalifikačních
předpokladů dle § 56 ZVZ.
Konkrétně:
1. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným:
Z doložených dokladů nebylo zřejmé, že uchazeč disponuje:
-

-

Minimálně 3 vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla nad 3,5 tuny umožňující strojní chemický a inertní posyp komunikací
vybavená čelní radlicí o minimální šíři záběru 2,8 m.
Minimálně 3 vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující strojní chemický a inertní posyp komunikací
vybavená čelní radlicí o minimální šíři záběru 1,6 m.
Minimálně 2 stroje o celkové hmotnosti do 3,5 tuny umožňující strojní chemický a inertní posyp komunikací vybaveny čelní
radlicí o maximální šíři záběru 1,2 m.
Minimálně 2 zametací vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, umožňující strojní sběr nečistot z povrchu komunikace.
Minimálně 2 zametací vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující strojní sběr nečistot z povrchu
komunikací o maximální šíři záběru metení 2,3 m.
Minimálně 1 zametací vozidlo o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující strojní sběr nečistot z povrchu
komunikací o maximální šíři záběru metení 1,3 m.
Minimálně 1 vysávací zařízení na exkrementy a drobný odpad z chodníků.
Minimálně 1 stroj (zařízení) pro potřeby odstraňování žvýkaček a hrubých nečistot z horizontálních ploch.
Minimálně 1 cisterna s kropicí lištou (kropicí vůz) umožňující tlakové očištění komunikací.

2. ADTS - sdružení společností ADOS CZ a.s. a Technické služby města Liberec a.s.:

Nebylo doloženo pravomocné rozhodnutí umožňující provozování zařízení
-

skládky, která je schválená jako zařízení k odstraňování odpadu 200303 - uliční smetky, 200307 – objemový odpad, 200301 –
směsný komunální odpad nebo 1 jiné zařízení, které je schváleno jako zařízení k úpravě nebo využití odpadu 200303 - uliční
smetky, 200307 – objemový odpad, 200301 – směsný komunální odpad. Minimální celková volná kapacita zařízení pro
zneškodňování odpadů z této konkrétní zakázky musí činit 8.000 tun.

Nebylo doloženo, že je níže definovaný pozemek způsobilý ke skladování posypových materiálů
- pozemek (objekt) o celkové výměře nejméně 500 m2, který je dle obecně závazných právních předpisů způsobilý ke skladování
posypových materiálů potřebných k řádnému a včasnému plnění této konkrétní zakázky v dojezdovém čase maximálně 15 min.
od města Teplice

Nebyla doložena vlastnická práva nebo technické parametry k níže uvedeným zařízením

-

Minimálně 2 zametací vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující strojní sběr nečistot z povrchu
komunikací o maximální šíři záběru metení 2,3 m.
Minimálně 1 zametací vozidlo o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující strojní sběr nečistot z povrchu
komunikací o maximální šíři záběru metení 1,3 m.
Minimálně 1 vysávací zařízení na exkrementy a drobný odpad z chodníků.
Minimálně 1 stroj (zařízení) pro potřeby odstraňování žvýkaček a hrubých nečistot z horizontálních ploch.
Minimálně 1 cisterna s kropicí lištou (kropicí vůz) umožňující tlakové očištění komunikací.

Oba uchazeči byli dne 8. 12. 2015 v souladu s ustanovením § 59 odst. 4) ZVZ vyzváni k doložení příslušných
dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady. Lhůta k doložení byla stanovena na 15. 12. 2015 12.00 hod.
Oba uchazeči ve stanovené lhůtě obálky doručili.
Dne 16. 12. 2015 zasedala komise pro posouzení kvalifikace. Při posuzování splnění kvalifikačních
předpokladů bylo zjištěno následující:
1. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným:
z doručených technických průkazů strojního vybavení opět nebylo zřejmé prokázání veškerých požadovaných
strojů a rovněž z doložených dokladů nebyly zřejmé zadavatelem požadované parametry. Komise se usnesla, že
uchazeč bude vyzván, aby se zúčastnil dalšího zasedání komise dne 4. 1. 2016 v 13,30 hod. a z doložených
dokladů sestavil správný počet požadovaných strojů se stanovenými parametry.
2. ADTS - sdružení společností ADOS CZ a.s. a Technické služby města Liberec a.s.:
společnost veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace doložila
Dne 4. 1. 2016 zasedala komise pro posouzení kvalifikace a pro posouzení nabídek.
Zástupci uchazeče Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se na zasedání komise bez udání
důvodu nebo omluvy nedostavili. Splnění kvalifikace tak nebylo prokázáno a komise tuto společnost vyřadila.
Posuzovány byly nabídky uchazečů, kteří splnili kvalifikaci:
1. ADTS - sdružení společností ADOS CZ a.s. a Technické služby města Liberec a.s.
2. Marius Pedersen a.s.
Při posuzování nabídek bylo zjištěno následující:
1. ADTS - sdružení společností ADOS CZ a.s. a Technické služby města Liberec a.s.:
při kontrole nabídky, respektive tabulky jednotkových cen a předpokládaného objemu prací, byla zjištěna
početní chyba (konkrétně u položky strojní čištění ploch křižovatek /parkovišť: 300.000 m2 * 0,8 Kč = 24 000,Kč, přičemž správný součin je 240 000,- Kč), která měla vliv na nabídkovou cenu (součet za předpokládaný
objem prací dle nabídky činil za 4 roky 65 793 520,- Kč bez DPH, po opravě chybného vynásobení činí součet
66 657 520,- Kč bez DPH).
Zadávací dokumentace obsahuje ustanovení, že:
 nabídkovou cenou se rozumí součet cen jednotlivých položek předpokládaného objemu prací bez DPH za
dobu plnění, tj. 4 roky
 hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za dobu plnění (4 roky) a za předpokládaný
objem prací
Vzhledem ke skutečnosti, že tato početní chyba měla vliv na nabídkovou cenu, byla nabídka v souladu
s ustanovením § 76 odst. 6 hodnotící komisí vyřazena.
Závěr:
Na základě výsledků jednání hodnotící komise ze dne 4. 1. 2016, při kterém bylo provedeno posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na
období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2020“, vyřadila komise uchazeče:
1. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308 –
důvodem bylo nesplnění kvalifikačních předpokladů.
V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 veřejný zadavatel dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném
rozsahu, vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
2. ADTS - sdružení společností ADOS CZ a.s. a Technické služby města Liberec a.s.; vedoucí společník
společnosti: ADOS CZ a.s., Nový svět 424, 512 46 Harrachov, IČ: 25281640 – důvodem byla zjištěná početní
chyba, která měla vliv na nabídkovou cenu

V souladu s ustanovením § 76 odst. 6 veřejný zadavatel uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek
hodnotící komisí vyřazena, bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Zprávu zpracoval:
Ing. Daniel Engel
vedoucí oddělení dopravy
značka: MgMT/029627/2016
10. března 2016

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
Magistrátu města Teplice

