ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel:
Město Blovice
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Zastoupený: Janem Poduškou, starostou
IČ: 00256455
Č.j.: MUBlov 05741/12/ERM/Hde
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Provozovatel sběrného místa v Blovicích“
Zadavatel na základě ustanovení § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

ROZHODUJE
o přidělení výše uvedené veřejné zakázky na služby zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění (dále jen „zákon“) na výše uvedenou akci vyhlášené Výzvou k podání nabídky
a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení ze dne 26.3.2012, níže
uvedenému vybranému uchazeči.

I.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma: Západočeské komunální služby a.s.
Sídlo / místo podnikání: Koterovská 522, 326 00 Plzeň
IČ: 25217348

II. Údaje a hodnoty z nabídky vybraného uchazeče, které byly předmětem
hodnocení, včetně srovnání s údaji a hodnotami z nabídek ostatních uchazečů
dodavatelů:
Nabídky jednotlivých uchazečů byly hodnoceny podle kritérií stanovených
zadavatelem v Oznámení o zakázce takto:

II.1. Název hodnoceného kritéria:
nejnižší nabídková cena

II.2. Údaje a hodnoty z nabídky vybraného uchazeče, které byly předmětem
hodnocení u tohoto hodnoceného kritéria,
včetně srovnání s údaji a
hodnotami z nabídek ostatních uchazečů:
POŘ.
Č.NAB.

UCHAZEČ

SÍDLO, MÍSTO
PODNIKÁNÍ

IČ

CENA VČ.DPH

1

Západočeské
komunální služby a.s.

Koterovská 522, 326
00 Plzeň

25217348

4.618.400,16 Kč

2

AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.

Pražská 1321/38a, 102 49356089
00 Praha 10

5.231.600,16 Kč

III. Odůvodnění zadání veřejné zakázky uchazeči a odmítnutí ostatních
uchazečů:
Hodnotící komise obdržela od zadavatele dvě obálky s nabídkami uchazečů. Po
jejich kontrole splnily zadavatelem předepsaná kritéria obě dvě nabídky.
Nejnižší nabídkovou cenu má nabídka poř.č.1, tj. nabídka uchazeče
Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň, IČ:
25217348, která zároveň splnila v rámci posuzování nabídek všechny ostatní
podmínky zadavatele dle Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve
zjednodušeném podlimitním řízení ze dne 26.3.2012 a zadávací dokumentace.
Předpokládaná cena 4.618.400,16 Kč bez DPH je kalkulována pro období čtyřletého
provozování (roční nabídka uchazeče x 4 roky).
Z důvodu nejnižší nabídkové ceny je veřejná zakázka „Provozovatel sběrného
místa v Blovicích“ zadána uchazeči:
Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň,
IČ: 25217348.

IV. Vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů:
Ostatní nabídky byly na základě hodnocení hodnotící komise seřazeny do níže
uvedeného celkového pořadí hodnocených nabídek:
Pořadí
nabídky
2.

Obchodní firma/název/jméno a příjmení uchazeče
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitku zadavateli, a to do 15 dnů ode dne
doručení Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky podle § 110 odst. 4 zákona.

V Blovicích dne 16.5.2012

podpis a razítko osoby oprávněné za zadavatele
Jan Poduška, starosta

