PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba
místních komunikací na území města Petřvaldu

1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel veřejné zakázky:
Zastoupený:
IČO:

Město Petřvald, Gen. Vicherka 2511 v Petřvaldě
Ing. Jiřím Lukšou, starostou
002 97 593

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky byl rozdělený na části, a to na část A (Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na
vybraných prostranstvích města Petřvaldu) a část B (Zimní údržba místních komunikací na území města
Petřvaldu)
Předmětem plnění veřejné zakázky pro část A je pravidelná údržba cca 40 ha travnatých ploch na pozemcích,
které jsou ve vlastnictví Města Petřvald. Pravidelné sečení trávy včetně odvozu a likvidace posečené hmoty bude
prováděno za účelem udržení dobrého vzhledu města a zamezení znehodnocování pozemků rozšiřováním
plevelnatých rostlin. Kromě sečení travnatých ploch bude údržba veřejných prostranství zahrnovat rovněž střih a
úpravu vybraných keřů.
Předmětem plnění veřejné zakázky pro část B je pravidelná zimní údržba cca 80 km místních komunikací a
parkovištích na území města Petřvaldu, a to podle schváleného Operačního plánu.
3. Cena sjednaná ve smlouvě:
část A
Cena celkem bez DPH
DPH
Celkem s DPH

4 191 960,00 Kč
880 311,60 Kč
5 072 271,60 Kč

část B
Cena celkem bez DPH
DPH
Celkem s DPH

3 700,00 Kč
777,00 Kč
4 477,00 Kč

4. Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka byla zadávaná v otevřeném nadlimitním zadávací řízení na služby podle ust. § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, části veřejné
zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele:
část A
Identifikační údaje vybraného uchazeče předmětu plnění:
AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 476 76 175
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Rada města Petřvaldu na svém jednání dne 21. 9. 2015 jménem Město Petřvald, Gen. Vicherka 2511
v Petřvaldě, zastoupené Ing. Jiřím Lukšou, starostou (dále jen „zadavatel) rozhodla na základě doporučení
hodnotící komise ve věci předmětné veřejné zakázky v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru
nejvhodnější nabídky a (po uplynutí zákonné lhůty) uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla
podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele:
Bohumil Šeda, strojní sečení, 30%.
část B
Identifikační údaje vybraného uchazeče předmětu plnění:
Bohumil Šeda, Petřvald, Panelová 1485, IČO 410 62 311
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Rada města Petřvaldu na svém jednání dne 21. 9. 2015 jménem Město Petřvald, Gen. Vicherka 2511
v Petřvaldě, zastoupené Ing. Jiřím Lukšou, starostou (dále jen „zadavatel) rozhodla na základě doporučení
hodnotící komise ve věci předmětné veřejné zakázky v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru
nejvhodnější nabídky a (po uplynutí zákonné lhůty) uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla
podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele:
Bez subdodavatelů.
6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:
Uchazeč vedený pod pořadovým číslem 1
SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., Třinec - Dolní Lištná 10, PSČ 73961, IČO 277 62 688
nabídka předložena na část A předmětu VZ
Uchazeč vedený pod pořadovým číslem 2
Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc - Chválkovice 580, PSČ 77900, IČO 268 10 093
nabídka předložena na část A předmětu VZ
Uchazeč vedený pod pořadovým číslem 3
PARKSERVIS Mareš s.r.o., Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice, IČO 286 48 285
nabídka předložena na část A a B předmětu VZ
Uchazeč vedený pod pořadovým číslem 4
.A.S.A., spol. s r.o., Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 18200 IČO 458 09 712
nabídka předložena na část A a B předmětu VZ
Uchazeč vedený pod pořadovým číslem 5
Bohumil Šeda, Petřvald, Panelová 1485, IČO 410 62 311
nabídka předložena na část A a B předmětu VZ
Uchazeč vedený pod pořadovým číslem 6
ARBOR MORAVIA s.r.o., Přemyslovců 307/65, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 253 83 035
nabídka předložena na část A a B předmětu VZ

Uchazeč vedený pod pořadovým číslem 7
AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 476 76 175
nabídka předložena na část A předmětu VZ
Nabídkové ceny uchazečů pro jednotlivé části předmětu veřejné zakázky
uchazeč

Část 1 – údržba zeleně

Část 2 – zimní údržba

SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.

7.670.148,40 Kč

nepodal nabídku

Bartoň a Partner s.r.o.

6.398.703,60 Kč

nepodal nabídku

7.631.426,00 Kč

25.700,00 Kč z toho
700,- Kč/ hodinu plužení a
25 000,- Kč/pohotovost/měsíc

5.111.351,04 Kč

21.400,00 Kč z toho
1 400,- Kč/ hodinu plužení a
20 000,- Kč/pohotovost/měsíc

Bohumil Šeda

4.500.689,60 Kč

3.700,00 Kč z toho
700,- Kč/ hodinu plužení a
3 000,- Kč/pohotovost/měsíc

ARBOR MORAVIA s.r.o.

5.290.019,00 Kč

19.095,00 Kč z toho
595,- Kč/ hodinu plužení a
18 500,- Kč/pohotovost/měsíc

AWT Rekultivace a.s.

4.191.960,00 Kč

nepodal nabídku -

PARKSERVIS Mareš s.r.o.

.A.S.A., spol. s r.o.

7. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně
odůvodnění jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč, platí pro obě části.
8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč z důvodů mimořádně nízké nabídkové ceny, platí pro obě
části.
9. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním jednacího řízení bez uveřejnění
Pro předmětné zadávací řízení nebylo využito.
10. Důvod zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
Vyhotoveno dne 3. 11. 2015

