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1731-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
1.1 na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří
přílohu č. 2 podkladového materiálu a v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31.3.2012 (dále jen "zákon"), o
výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Zajištění komunálních služeb
pro město Kopřivnice“, takto:
nejvýhodnější nabídkou je nabídka uchazeče:
Sdružení .A.S.A. – komunální služby pro město Kopřivnici
Vedoucí účastník: .A.S.A., spol. s r.o. se sídlem v Praze 8, Ďáblická 791/89,
IČ 45809712
účastník: .A.S.A. TS Prostějov, s. r.o., se sídlem v Prostějově, Průmyslová 4407/1b,
IČ 26224178
za cenu za plnění ve výši 38 901 048,10 Kč bez DPH
1.2. na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek, která
tvoří přílohu č. 2 podkladového materiálu a v souladu s § 81 odst. 1 „zákona“ o dalším
pořadí uchazečů veřejné zakázky „Zajištění komunálních služeb pro město
Kopřivnice“, takto:
1.2.1 na druhém místě je nabídka uchazeče Sdružení Marius Pedersen Group
1. účastník Marius Pedersen a.s. se sídlem v Hradci Králové, Průběžná 1940/3,
IČ 42194920
2. účastník HRATES a.s. se sídlem v Uherském Hradišti, Průmyslová 1153,
IČ 25565516
3. účastník TS Valašské Meziříčí s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí – Krásno
nad Bečvou, M. Alše 833, IČ 26814463
4. účastník Západočeské komunální služby a.s. se sídlem v Plzni, Koterovská 522,
IČ 25217348
1.2.2 na třetím místě je nabídka uchazeče SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici,
Štefánikova 58/31, IČ 25376021
2. schvaluje
uzavření smlouvy č. 178/2012 na „Zajištění komunálních služeb pro město
Kopřivnice“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
Sdružením .A.S.A. – komunální služby pro město Kopřivnici

56. schůze Rady města Kopřivnice, 20. – 21. 09.2012, usnesení č. 1731
Vedoucí účastník: .A.S.A., spol. s r.o. se sídlem v Praze 8, Ďáblická 791/89,
IČ 45809712
účastník: .A.S.A. TS Prostějov, s r.o., se sídlem v Prostějově, Průmyslová 1b,
IČ 26224178 jako zhotovitelem
jejímž předmětem je zajišťování, poskytování a provádění služeb, činností, prací a
dodávek nezbytných pro zabezpečení komunálních služeb města Kopřivnice a
místních částí v rozsahu smlouvy, příloh smlouvy a podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky „Zabezpečení komunálních služeb pro město
Kopřivnici“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
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