PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

„Vybudování

podzemních kontejnerů pro zlepšení třídění
komunálních odpadů ve městě Bílina“

a) Označení zadavatele
Název zadavatele

Město Bílina

Sídlo

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

IČ

00266230

Statutární zástupce zadavatele Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města
Smluvní zastoupení zadavatele:
Společnost

ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČ:
64583988

Oprávněná osoba

Ing. Vladimír Klatovský, CSc.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybudování podzemních kontejnerů
pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“ je dodávka podzemních
kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla a SKO (včetně provedení příslušných nutných
stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů na separaci biologicky rozložitelného
odpadu. Dále bude pořízeno 100 ks kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo a BRO).
Cena sjednaná ve smlouvě
Celková cena sjednaná ve smlouvě činí 14 552 526 Kč včetně DPH.
b) Použitý druh zadávacího řízení
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadanou v souladu s § 56 zákona
o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění, dále jen zákona, v otevřeném
řízení.
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Číslo
nabídky
1.

Obchodní jméno
účastníka
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

IČ
47551984

e) Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47551984
Odůvodnění: Hodnocení bylo provedeno dle hodnotících kritérií v souladu s postupem
hodnocení uvedeným v Zadávací dokumentaci. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková
cena včetně DPH. Nabídka účastníka COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. splnila všechny
požadavky na ní kladené zadávací dokumentací a ZZVZ. Nabídka tohoto účastníka se umístila
v hodnocení na prvním místě, jeho nabídková cena byla dle hodnotícího kritéria nejvýhodnější.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Petr Arpáš s.r.o.
Sadová 40, 418 01 Bílina - Chuděřice
IČ: 27280012
Meva a.s.
Na Urbance 632, 413 13 Roudnice nad Labem
IČ: 46708766
m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Veřejná zakázka není rozdělena na části z důvodu nemožnosti rozdělení pro úzkou vazbu
jednotlivých součástí plnění.
Další skutečnosti
Skutečnosti předpokládané v § 217 odst. 2 písm. d), g), h), i), j), k), l) a n) zákona
č. 134/2016 Sb. v tomto zadávacím řízení nenastaly.
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