STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupené odborem dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice

náměstí Svobody 2 TEPLICE PSČ 415 95

IČ: 002 66 621

v Teplicích dne 3.11.2014
vyřizuje: Pavlíková Eva
značka: ODŽP/124887/14/Pa/VZ-výběr
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Veřejný zadavatel:
Statutární zástupce:
sídlo:

Statutární město Teplice, IČ: 002 66 621
Jaroslav Kubera - primátor
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Veřejná zakázka: podlimitní veřejná zakázka na služby, zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen ZVZ) označená jako „Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území
Statutárního města Teplice“.
Výsledek hodnocení:
Hodnoceny byly 2 nabídky. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, dle
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena.
Jako první se umístila společnost:
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Kontaktní adresa: Provozovna Teplice, Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 421 94 920, DIČ: CZ 42194920
Nabídková cena : 4 731 850,- Kč včetně DPH
další v pořadí
2. AVE Ústí nad Labem s.r.o., Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem
IČ: 613 29 002, DIČ: CZ 61329002
Nabídková cena : 4 945 410,- Kč včetně DPH
Rozhodnutí zadavatele bylo provedeno na základě výsledků jednání hodnotící komise ze dne
6.10.2014 a v souladu s jejím doporučením.
Veřejný zadavatel, usnesením Rady Statutárního města Teplice č. 0832/14 ze dne 31.10.2014,
rozhodl v souladu s ustanovením § 81 ZVZ o přidělení veřejné zakázky uchazeči:
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920
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Poučení:
Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele
o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí být zadavateli doručeny v souladu
s ustanovením § 110 odst. 4 ZVZ do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 ZVZ nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti
v zadávacím řízení. Rozsah a způsob podání upravuje § 110 ZVZ.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky podle § 110 ZVZ odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 ZVZ. Po uplynutí lhůty pro podání námitek dle §
110 odst. 4 ZVZ bude s vybraným uchazečem do 15-ti dnů uzavřena smlouva (§ 82 odst. 2
ZVZ). Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou
k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena v souladu s ustanovením § 82 odst. 2
ZVZ.

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
a životního prostředí
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