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Název zakázky

Poskytování služeb při nakládání s odpady – opakované řízení

Předmět zakázky

Služby

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na základě § 123 zákona zasílá
oznámení o výběru dodavatele na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
1. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
Obchodní firma

FCC Česká
republika, s.r.o.
2.

Sídlo účastníka

IČO
účastníka

Celková nabídková cena
v Kč (bez DPH)

Ďáblická 791/89, 182 00
Praha 8

458 09 712

2.390.369,40

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla vyřazena:
Nabídka žádného účastníka nebyla vyřazena.

3.

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci způsob hodnocení nabídek následovně:
základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky, přičemž ekonomická výhodnost nabídky bude v souladu s ust. § 114 zákona
hodnocena podle následujících dílčích kritérií:
1. dílčí hodnotící kritérium - nabídková cena v součtu v Kč bez DPH za nabídkové ceny
poskytování služeb uvedených v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3 přílohy č. 1 této výzvy - váha
90%
2. dílčí hodnotící kritérium - nabídková cena v Kč bez DPH za poskytování služeb
uvedených v tabulce č. 4 přílohy č. 1 této výzvy - váha 10 %
Nabídková cena za služby uvedené v tabulkách č. 1 – č. 3 přílohy č. 1 této výzvy je
určena prostým součtem celkových cen z jednotlivých tabulek č. 1 - 3 v příloze č. 1 Technické podmínky.
Nabídková cena za služby uvedené v tabulce č. 4 přílohy č. 1 této výzvy je dána prostým
součtem jednotlivých cen v této tabulce.
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V tabulce č. 4 jsou udávaná množství vyprodukovaného odpadu pouze orientační –
zadavatel může tato plnění mít ve vyšším než v tabulce uváděném objemu, ale také je
může mít v nulové výši.
Zadavatel bude hodnotit nabídky, za předpokladu dodržení všech technických a jiných
podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Váha jednotlivých částí ceny je uvedena
v níže uvedeném vzorci:

Hodnota cnmin je nejnižší nabídnutá cena za danou oblast, cn je cena hodnocené
nabídky za danou oblast a indexy odpovídají indexům přiřazených jednotlivých tabulek
uvedených v technických podmínkách (příloha č. 1 této Výzvy).
Nejvhodnější nabídkou v hodnocení bude nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů
(c), kdy maximální počet získaných bodů je 100.
Obchodní společnost

Nabídková cena (v Kč
bez DPH)

Výsledné
pořadí

FCC Česká republika, s.r.o.

2.390.369,40

1.

Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení byla pouze jedna nabídka účastníka FCC
Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 45809712, byla tato
nabídka vybrána bez provedení hodnocení.
4.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka FCC Česká republika, s.r.o. splnila
podmínky účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona předložením těchto dokumentů:
a) Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na pojistném nebo penále na veřejném
zdravotním pojištění – podepsal platným elektronickým podpisem Mgr. Zdeněk
Navrátil dne 26. 11. 2019
b) Čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani –
podepsal platným elektronickým podpisem Mgr. Zdeněk Navrátil dne 26. 11. 2019
c) Plná moc panu Mgr. Zdeňku Navrátilovi k jednání a podpisu všech dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou za společnost FCC Česká republika, s.r.o. –
podepsali jednatelé společnosti Ing. Pavel Tomášek a Ing. Petr Morávek a
zmocněný Mgr. Zdeněk Navrátil dne 11. 11. 2019
d) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 19. 11. 2019.

Veřejná zakázka byla přidělena účastníkovi FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická
791/89, 182 00 Praha 8, IČO 45809712.
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Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů
od doručení Oznámení o výběru dodavatele podle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před
uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle § 246 odst.
1a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle
§ 122 odst. 1 zákona.

V Brně dne 28. 11. 2019

Podpis a razítko
……………….………..………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
Podepsala v zastoupení prorektorka doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. na základě plné moci
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