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767/15 

Veřejná zakázka „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Komunální služby pro Ústí nad 

Labem“ v části 1. „Letní a zimní údržba komunikací“ takto: 

1. Sdružení Komunální služby AVE Ústí 

2. AVE Kladno s.r.o. 

3. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 

B )  ro zho duj e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce veřejné zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v části 

1. „Letní a zimní údržba komunikací“, a to uchazeče, který se umístil na prvním 

místě v pořadí tj. sdružení Komunální služby AVE Ústí, jehož členy jsou AVE Ústí 

nad Labem s.r.o., Neštěmická 779/4, 40021 Ústí nad Labem, IČ: 61329002, AVE 

CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, IČ: 49356089, a 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 

Teplice, IČ: 40233308, s nabídkovou cenou ve výši 237.350.349,60 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v 

části 1. „Letní a zimní údržba komunikací“ dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že 

uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem 

nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 

uchazeči, který se umístil na druhém, popřípadě třetím místě v pořadí 

 

 

 

 

 

 

 



768/15 

Veřejná zakázka „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ – 2 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče AVE Kladno s.r.o., Smečenská 381, 

272 04 Kladno – Rozdělov IČ: 45146802 z účasti v zadávacím řízení veřejné 

zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v části 2. „Úklidové 

služby“ 

2. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Komunální služby pro Ústí nad 

Labem“ v části 2 „Úklidové služby“ takto: 

1. Sdružení Komunální služby AVE Ústí; 

2. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 

B )  ro zho duj e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce veřejné zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v části 

2. „Úklidové služby“, a to uchazeče, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. 

sdružení „Komunální služby AVE Ústí“, jehož členy jsou AVE Ústí nad Labem 

s.r.o., Neštěmická 779/4, 40021 Ústí nad Labem, IČ: 61329002, a AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, IČ: 49356089 s 

nabídkovou cenou ve výši 30.907.315,20 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v 

části 2. „Úklidové služby“ dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že uchazeč, který se 

umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne 

zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, uchazeči, který se 

umístil na druhém místě v pořadí 

 

 

769/15 

Veřejná zakázka „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ – 3 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Komunální služby pro Ústí nad 

Labem“ v části 3. „Odpadové hospodářství – směsný komunální odpad“ takto: 

1. Sdružení „SKO Ústí nad Labem“ 

2. Marius Pedersen a.s. 

3. Sdružení „SKO Ústí“ 

B )  ro zho duj e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce veřejné zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v části 

3. „Odpadové hospodářství – směsný komunální odpad“, a to uchazeče, který se 

umístil na prvním místě v pořadí tj. sdružení „SKO Ústí nad Labem“, jehož členy 

jsou AVE Ústí nad Labem s.r.o., Neštěmická 779/4, 40021 Ústí nad Labem, IČ: 

61329002, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, 



IČ: 49356089, a SITA CZ a.s., Španělská 1073/10, 102 00 Praha, IČ: 25638955 s 

nabídkovou cenou ve výši 315.764.665,12 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v 

části 3. „Odpadové hospodářství – směsný komunální odpad“ dle ustanovení § 82 

odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou 

k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, popřípadě třetím 

místě v pořadí 
 

770/15 

Veřejná zakázka „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ - 4 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Marius Pedersen a.s., Průběžná 

1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 421949920, z účasti v zadávacím řízení 

veřejné zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v části 4. 

„Odpadové hospodářství – tříděný komunální odpad, sběrné dvory a doplňkové 

činnosti odpadového hospodářství“ 

2. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Komunální služby pro Ústí nad 

Labem“ v části 4. „Odpadové hospodářství – tříděný komunální odpad, sběrné 

dvory a doplňkové činnosti odpadového hospodářství“ takto: 

1. Sdružení „Komunální služby AVE Ústí“ 

2. AVE Kladno s.r.o. 

B )  ro zho duj e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce veřejné zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v části 

4. „Odpadové hospodářství – tříděný komunální odpad, sběrné dvory a doplňkové 

činnosti odpadového hospodářství“, a to uchazeče, který se umístil na prvním místě 

v pořadí tj. sdružení „Komunální služby AVE Ústí“, jehož členy jsou AVE Ústí nad 

Labem s.r.o., Neštěmická 779/4, 40021 Ústí nad Labem, IČ: 61329002, a AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, IČ: 49356089, s 

nabídkovou cenou ve výši 169.695.504,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ v 

části 4. „Odpadové hospodářství – tříděný komunální odpad, sběrné dvory a 

doplňkové činnosti odpadového hospodářství“ dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že 

uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem 

nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 

uchazeči, který se umístil na druhém místě v pořadí 

 

 
                MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                                primátorka města 

 


