PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná podle ustanovení § 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„Zákon“) pro veřejnou zakázku na služby, zadávaná v nadlimitní režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14
odstavec (2), § 25, § 56 a souvisejících Zákona s názvem:

„Sběr, svoz a likvidace odpadů ve FN Brno“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní
NADLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
1.

Označení veřejné zakázky

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek
Evidenční číslo zakázky uvedené v Úředním věstníku Evropské unie
2.

3.

Z2018-033857
2018/S 192-434167

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu Zákona:

§ 4 odstavec (1) písmeno c) Zákona – státní příspěvková
organizace – kód 331

Právní forma:
Název zadavatele:
IČO:
DIČ:
Sídlo zadavatele:
Statutární orgán:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

státní příspěvková organizace
Fakultní nemocnice Brno
65269705
CZ65269705
Jihlavská 20, 625 00 Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
Česká národní banka
71234621/0710

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření SMLOUVY zajišťující úplný, řádný a bezvadný sběr, svoz a
likvidaci odpadů ve FN Brno v rozsahu a za podmínek ve SMLOUVĚ sjednaných.
4.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

11 887 567,33 Kč bez DPH
5.

Zvolený druh zadávacího řízení

otevřené řízení zadávané v nadlimitním režimu
6.

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Účastník zadávacího řízení číslo 1:

Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Kaiser servis, spol. s r.o.
Bezručova 608/36, 678 01 Blansko
společnost s ručením omezeným
26274906

Účastník zadávacího řízení číslo 2:

Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Elektronicky
podepsal(a) Ing.
Písemná zpráva zadavatele
Jiří Kudělka
Datum:
2018.11.26
15:05:14

SUEZ Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
akciová společnost
25638955
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7.

Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.
8.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění jejího výběru
Účastník zadávacího řízení číslo 2:

Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

SUEZ Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
akciová společnost
25638955

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka číslo 2 účastníka SUEZ Využití zdrojů a.s. je při použitím zveřejněného způsobu
hodnocení uvedeného v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (uveřejněném v souladu
s ustanovením § 212 a souvisejících Zákona ve Věstníku veřejných zakázek a v Dodatku
k Úřednímu věstníku EU) a v zadávacích podmínkách (uveřejněné taktéž na profilu zadavatele)
nabídkou, která získala nejvyšší výsledné bodové ohodnocení a umístila se tak v prvním pořadí.
Na základě shora uvedeného se komise jednomyslně usnesla, že tím se tento účastník stal
vybraným dodavatelem.
9.

Identifikační údaje pobdodavatele(ů), který se podílet na plnění veřejné zakázky

Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
10.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné z osob zadavatele ani zástupce zadavatele případně přizvaných osob nebyl zjištěn střet zájmu.
11.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Důvodem nerozdělení veřejné zakázky je nepřiměřeně náročná koordinace jednotlivých dodavatelů, kdy
předmětem veřejné zakázky je zvlášť složité plnění a nepřiměřená riziko navýšení nákladů na plnění.
12.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odstavec (3) Zákona

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odstavec (3) Zákona.

Písemná zpráva zadavatele
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