Název
zadavatele:

Technické služby Litvínov s.r.o.

Sídlo:

S. K. Neumanna 1521
43601 Litvínov

IČO:

25423835

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Pořízení nádob na komunální odpad“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000003“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2022-002831“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 2 275 ks nových nádob
na komunální odpad, včetně již instalovaných čipů v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci.
Konkrétněji se jedná o dodávku:
- 1 393 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 120 l, vč. již instalovaného čipu technologie
RFID, druhu HDX,
- 348 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 240 l, vč. již instalovaného čipu technologie RFID,
druhu HDX,
- 534 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 1 100 l, vč. již instalovaného čipu technologie
RFID, druhu HDX.
Cena sjednaná ve smlouvě: 3 957 404,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Označení
smlouva:

dodavatele,

s

Název:

MEVA-TEC s.r.o.

Sídlo:

Chelčického 1228
41301 Roudnice nad Labem

IČO:

62742051

nímž

byla

uzavřena

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel vybral k uzavření smlouvy účastníka s nejvýhodnější nabídkovou cenou za komplexní plnění
předmětu veřejné zakázky.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení
řízení:
Pořadové
číslo
Název
nabídky

účastníků
Sídlo

zadávacího
IČO

Nabídková cena

1.

MEVA-TEC s.r.o.

Chelčického 1228
41301 Roudnice nad 62742051
Labem

3.957.404 Kč

2.

Komunální technika,
s.r.o.

Boleslavská 1544
25001 Brandýs
nad Labem - Stará
Boleslav

26684055

4.192.760 Kč

3.

ELKOPLAST CZ,
s.r.o.

Štefánikova 2664
76001 Zlín

25347942

4.201.035 Kč

4.

NAODPAD s.r.o.

Nádražní 158
54931 Hronov

05822726

4.325.598,09 Kč

5.

JRK Česká republika Bolzanova 1615/1
s.r.o.
11000 Praha 1

24853640

4.400.749 Kč

Označení
řízení:
Název

všech

vyloučených
Sídlo

účastníků

zadávacího

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Nikdo z účastníků nebyl vyloučen.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Nerelevantní.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Nerelevantní.
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Nerelevantní.
V Litvínově dne 30.03.2022
Ing. Petr Řeháček MBA, jednatel společnosti, v.r.

