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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
„Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“
- otevřené nadlimitní řízení
1. Označení zadavatele
Název:
Sídlo
IČO

Město Šumperk
nám. Míru 1, Šumperk
00303461

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění je provádění údržby veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území
města Šumperka pro období od 23.09.2020 do 31.08.2027.
3. Cena sjednána ve smlouvě
Cena sjednaná ve smlouvě činí 159.089.839,97 Kč bez DPH, tj. 192.498.706,36 Kč včetně DPH.
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla vypsána jako otevřené nadlimitní řízení

5. Označení účastníků zadávacího řízení včetně nabídkové ceny
V zadávacím řízení byla podána nabídka níže uvedeného uchazeče.
Obchodní jméno účastníka
IČO a sídlo
SUEZ Technický servis s.r.o., IČO 26836980
se sídlem Hybešova 523/10, Šumperk

Nabídková cena bez DPH

159.089.839,97 Kč

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl vyloučen v zadávacím řízení.
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7. Označení vybraného dodavatele:
Obchodní název
Sídlo
IČO, DIČ

SUEZ Technický servis s.r.o.
Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk
26836980, CZ26836980

Jméno a příjmení osoby oprávněné za
zadavatele jednat

Tomáš Ondřej, jednatel

Odůvodnění výběru:
Hodnocení nabídek nebylo provedeno, neboť předmětem hodnocení nabídek by byla pouze jediná
nabídka.
8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název poddodavatele:
Sídlo:
IČO:
Rozsah prováděných prací:

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
25638955
5%

Název poddodavatele:
Sídlo:
IČO:
Rozsah prováděných prací:

Údržba zeleně a parků, s.r.o..
Rooseveltova 494/17, 787 01 Šumperk
26837391
1%

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nebylo použito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nebylo použito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nebylo použito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nebylo zrušeno.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Jiné komunikační prostředky při podání nabídky místo elektronických prostředků nebyly použity.

2|3

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Zakázka nebyla rozdělena na části.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Prokázání obratu nebylo požadováno.

V Šumperku dne: 30.09.2020
Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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