Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

*MUSPX02DIN7T*

Naše čj.: MUSP 138317/2021
Naše sp. zn.: 81292/2021 ŽPR/PEMA

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk
část A (směsný komunální odpad)
-

otevřené nadlimitní řízení

1. Označení zadavatele:
Název:
Sídlo
IČO

Město Šumperk
nám. Míru 1, Šumperk
00303461

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu,
využitím nebo odstraněním směsného a objemného komunálního odpadu a úklidu černých
skládek.
3. Cena sjednána ve smlouvě: 57 045 784,00 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla vypsána jako otevřené nadlimitní řízení
5. Označení účastníků zadávacího řízení:
Účastník 1: SUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, Praha 2
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název SUEZ CZ a.s.
Sídlo
Španělská 1073/10, Praha 2
IČO
25638955
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Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

Odůvodnění výběru:
Byla podána pouze jedna nabídka, která byla zadavatelem přijata.
8. Označení poddodavatelů:
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nezrušeno
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Byly použity elektronické komunikační prostředky.
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
Veřejná zakázka byla rozdělena na část A – směsný komunální odpad, na část B – biologicky
rozložitelný odpad a část C - sběrné dvory.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebylo požadováno.

2|2

