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
„Sběrný dvůr Třinec“

2. Označení zadavatele
Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČ: 00297313

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora komunálního odpadu a
další nakládání s tímto odpadem ve městě Třinci – počet obyvatel k 01. 01. 2017 je 36 245.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Viz uveřejněné Oznámení o výsledku zadávacího řízení.
5. Použitý druh zadávacího řízení
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v užším řízení.
6. Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové číslo nabídky:

1.

Účastník:

Nehlsen GmbH & Co. KG

Sídlo:

Hüttenstraße 5, 28237 Bremen, Spolková republika Německo

IČ:

HRA 23290 HB

Pořadové číslo nabídky:

2.

Účastník:

Společnost SMOLO Sběrný dvůr Třinec
SMOLO Services

FCC Česká

s.r.o.

republika, s.r.o.

Nám. Svobody 527,

Nám. Svobody 527,

Ďáblická 791/89,

Třinec Lyžbice, PSČ

Třinec Lyžbice, PSČ

Praha 8 - Ďáblice,

739 61

739 61

PSČ: 182 00

SMOLO Třinec s.r.o.
Sídlo:

IČ:

05068703

27708853

45809712

7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodů jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
8. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Nehlsen GmbH & Co. KG, Hüttenstraße 5, 28237 Bremen, Spolková republika Německo, IČ:
HRA 23290 HB.
9. Odůvodnění výběru dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Podané nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle
nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena byla celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Na základě hodnotícího kritéria bylo stanoveno následující pořadí účastníků:
Pořadí

Účastník

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

Nehlsen GmbH & Co. KG

12 769 527,68

2.

Společnost SMOLO Sběrný dvůr Třinec

24 998 640,-

Nabídka účastníka Nehlsen GmbH & Co. KG, Hüttenstraße 5, 28237 Bremen, Spolková
republika Německo, IČ: HRA 23290 HB je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou dle kritéria
nejnižší nabídkové ceny.

10. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Název:

Nehlsen Trinec, s.r.o.

Sídlo:

Třinec - Staré Město, Jablunkovská 392, PSČ 73961

IČ:

25355996

11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
odůvodnění

použití

jednacího

řízení

bez

uveřejnění,

odůvodnění

použití

zjednodušeného režimu.
Nebylo použito.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky bylo možno podat pouze v listinné podobě, neboť zadavatel neměl možnost přijímat
nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.

13. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl v rámci zadávacího řízení zjištěn.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní 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.
15. 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.
Pozn.: Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod
evidenčním číslem zakázky: Z2017-034356

V Brně dne 29. 05. 2019

_____________________
zástupce zadavatele
Mgr. Milan Konečný

