OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikace zadávacího řízení:
Veřejná zakázka
Likvidace bioodpadu města Šternberka
Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Zadavatel zahájil zadávací řízení dne 10. 3. 2021 uveřejněním zadávací dokumentace na
profilu zadavatele

Zadavatel:
Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
(dále jen „Zadavatel“)
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Režim veřejné zakázky:

Služby
Zjednodušené podlimitní řízení
Podlimitní veřejná zakázka

Na základě rozhodnutí Rady Města Šternberk ze dne 12.04.2021, usnesení č.
2041/50, Vám z pověření zadavatele v souladu s § 50 zákona oznamujeme, že vybraným
dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby
zadávanou pod názvem Likvidace bioodpadu města Šternberka vybrána, byla nabídka
účastníka zadávacího řízení Marius Pedersen a.s.
V souladu s § 50 zákona Zadavatel uvádí identifikační údaje vybraného dodavatele:

název a sídlo
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový
Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové

právní forma

IČ

Akciová společnost

42194920

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:
Podle stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti uvedeného v zadávací dokumentaci byla
jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka dodavatele Marius Pedersen a.s.,
Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920 (dále jen
vybraný dodavatel). Vybraný dodavatel podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, splnil
podmínky účasti v zadávacím řízení a předložil doklady nezbytné pro poskytnutí součinnosti
před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 zákona.
Nabídka vybraného dodavatele obsahovala nabídkovou cenu ve výši 800,00 Kč bez DPH za
likvidaci jedné tuny biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO) v Kč bez
DPH. Nabídková cena vybraného dodavatele nebyla posouzena jako mimořádně nízká dle §
113 odst. 1 zákona.
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Pořadí nabídek dle nabídkové ceny:
Výsledek hodnocení
Nabídka
č.
1.
2.

Účastník zadávacího řízení
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3,
Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec
Králové
FCC Prostějov, s.r.o., Průmyslová 4407/1b,
796 01 Prostějov

IČ

Nabídková cena
za likvidaci
Pořadí
jedné t BRKO účastníků
v Kč bez DPH

42194920

800,00

1.

26224178

915,00

2.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci vč. dokladů prokazující
údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 odst. 2 zákona
a dle § 79 zákona:
Požadavek zadavatele
Prokázání základní způsobilosti
(§ 74 zákona)
Výpis z evidence Rejstříku trestů
fyzických osob
Výpis z evidence Rejstříku trestů
právnických osob
Potvrzení FÚ
ČP ve vztahu ke spotřební dani
ČP o nedoplatku na veřejné zdravotní
pojištění
Potvrzení SSZ
Výpis z obchodního rejstříku
Prokázání profesní způsobilosti
(§77 zákona)
Výpis z obchodního rejstříku
Oprávnění k podnikání pro:
nakládání s odpady (vyjma
nebezpečných)
Prokázání technické kvalifikace
(§ 79 zákona)
Seznam významných služeb
poskytnutých dodavatelem za poslední
3 roky před zahájením zadávacího
řízení.
Limit pro splnění kvalifikace:
min. 2 zrealizované služby - zajištění
likvidace bioodpadu v rozsahu 500 t za
jeden rok a za jednu zakázku

Doklad
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze
dne 7.2.2020

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze
dne 7.2.2020
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze
dne 7.2.2020

Seznam významných služeb ze dne 22.3.2021
Zakázka 1
Objednatel: Statutární město Teplice, nám.
Svobody 2/2, Teplice
Zakázka: Sběr, svoz a využití či odstranění
biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Cena: rok 2019 – 2,2 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: od 2005 doposud
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Předmět plnění: likvidace bioodpadu v rozsahu 500
t a víc ročně
Zakázka 2
Objednatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53,
Říčany
Zakázka: Sběr, svoz a využití či odstranění
biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Cena: rok 2019 – 1,484 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: od 1999 doposud
Předmět plnění: likvidace bioodpadu v rozsahu 500
t a víc ročně
Přehled nástrojů nebo pomůcek, Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo
provozních nebo technických zařízení, technických zařízení pro veřejnou zakázku
které bude mít dodavatel při plnění
veřejné zakázky k dispozici. Limit pro
splnění kvalifikace:
- 1 ks svozového vozidlo s hákem a s Technický průkaz k vozidlu SPZ 7HO1383,
nástavbou pro svoz kontejnerů o MERCEDES-BENZ, AROCS
Karta majetku č. 1002296317
objemu min. 35 m3
- 2 ks velkoobjemového kontejneru o Předávací protokol ze dne 9.10.2020 vč.
3
dokumentace Velkoobjemový kontejner ABROLL
objemu min. 35 m
38 m3, výrobní č. 11471/ev.č. 1002373946
Předávací protokol ze dne 12.10.2020 vč.
dokumentace Velkoobjemový kontejner ABROLL
38 m3, výrobní č. 11473/ev.č. 1002373929

2. Seznam dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy
- pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní
činností, včetně škod způsobených pracovníky dodavatele, a to s pojistným plněním ve výši
min. 500 000 Kč: Pojistný certifikát Osvědčení o pojištění vystavený Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ze dne 17. 12. 2020 na Pojištění odpovědnosti
vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného nebo vztahem pojištěného, smlouva č.
0020203195, limit plnění 51 mil. Kč, platnost smlouvy od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Zadavatel zjistil údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele z Úplného výpisu
z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Hradci Králové.
3. Výsledek zkoušek vzorků podle § 104 odst. 1 písm. b) zákona
Nebylo požadováno.

Ve Šternberku dne
……………………………………………
Ing. Stanislav Orság, starosta
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