PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále rovněž jen „zákon“ či „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

1. Název zakázky
„Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci – nové vyhlášení“
2. Označení zadavatele
Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec
IČO: 00297313

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem ve Statutárním městě
Třinec.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Veřejná zakázka byla zrušena.

5. Použitý druh zadávacího řízení
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v užším řízení.
6. Označení účastníků zadávacího řízení
Nehlsen Třinec, s.r.o.
Společnost SMOLO Komunální odpad Třinec tvořená: SMOLO Třinec s.r.o., SMOLO Services
s.r.o. a FCC Česká republika, s.r.o.
7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodů jejich
vyloučení
Nerelevantní.
8. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně
odůvodnění výběru
Nerelevantní.
9. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi

Nerelevantní.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu
Nerelevantní.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Při podání nabídek byly použity elektronické prostředky.
12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl v rámci zadávacího řízení zjištěn.
13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku z důvodů provozně-ekonomických, kdy v případě
rozdělení zakázky na části by neúměrně vzrostla administrativní náročnost a nároky na
organizaci a koordinaci plnění.
14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona
Zadavatel nepostupoval v rámci zadávacího řízení podle § 78 odst. 3 zákona.
15. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení bylo zrušeno rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
„Úřad“) č. j. ÚOHS-S0125/2019/VZ14317/2019/542/VSv, ze dne 22.05.2019 potvrzené
rozhodnutím Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R0104/2019/VZ23305/2019/322/DJa ze dne 22.08.2019
Pozn.: Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných
zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2019-004291

