PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále rovněž jen „zákon“ či „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

1. Název zakázky
„SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů v MČ Brno - Židenice“

2. Označení zadavatele
Společný zadavatel zakázky:
SAKO Brno, a.s.
sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
a
statutární město Brno,
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.
IČO: 44992785
Za společného zadavatele jedná v zadávacím řízení na základě dohody zadavatelů SAKO
Brno, a. s.

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného střediska odpadů (SSO) v MČ Židenice.
Stavba je důležitá z důvodu zlepšení situace nakládání s odpady v MČ Brno-Židenice. SSO
bude napojeno na stávající komunikaci v ul. lazaretní a vodovodní a kanalizační přípojky
budou napojeny na již stávající, které jsou umístěny na pozemku stavby.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Viz uveřejněné Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení.
5. Použitý druh zadávacího řízení
Viz uveřejněné Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení.
6. Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové číslo nabídky:

1.

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ:

48035599

Pořadové číslo nabídky:

2.

Účastník:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

IČ:

45274924

Pořadové číslo nabídky:

3.

Účastník:

DIRS Brno s.r.o.

Sídlo:

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

IČ:

26255618

7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodů jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
8. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599.
9. Odůvodnění výběru dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Podané nabídky byly hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena byla
celková nabídková cena v Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídka měla minimální hodnotu.
Na základě výše uvedeného hodnotícího kritéria bylo hodnotící komisí stanoveno následující
pořadí účastníků:

Pořadí

Účastník

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

9 826 958,99

2.

DIRS Brno s.r.o.

10 324 685,31

3.

EUROVIA CS, a.s.

10 912 302,59

Nabídka účastníka SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599
je nabídkou vyhodnocenou dle stanoveného hodnotícího kritéria jako

ekonomicky

nejvýhodnější. Nabídka tohoto účastníka zároveň splnila všechny požadavky kladené na ni
zadávací dokumentací a zákonem, proto zadavatel rozhodl o výběru tohoto dodavatele.
10. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha, IČ: 447 97 320
GEO75 s.r.o., se sídlem Sokolova 32/84, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 27699579
ASEC – elektrosystémy s.r.o., se sídlem Havelkova 689/23, Bohunice, 625 00 Brno, IČ:
26277930
11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
odůvodnění

použití

jednacího

řízení

bez

uveřejnění,

odůvodnění

použití

zjednodušeného režimu.
Nebylo použito.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity.
Při podání nabídek byly použity elektronické prostředky.
13. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl v rámci zadávacího řízení zjištěn.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní zakázky na části
Nejednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona
Zadavatel nepostupoval v rámci zadávacího řízení podle § 78 odst. 3 zákona.
Pozn.: Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod
evidenčním číslem zakázky: Z2020-006218.

