PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
název zadavatele:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„VÝSADBY VE SPORTOVNÍM AREÁLU NA UL.
LEONOVOVA“
Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce, zadané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

Předmětné výběrové řízení je součástí zadávacího řízení „Sportovní areál ul. Leonovova, KarvináHranice“, realizovaného podle ZZVZ a rozděleného na 3. samostatné části v souladu s ustanovením § 35
ZZVZ.
1. část veřejné zakázky - Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná-Hranice
2. část veřejné zakázky - Přeložka horkovodu pro bytový dům na ul. Žižkova čp. 1796
3. část veřejné zakázky - Výsadby ve sportovním areálu na ul. Leonovova
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 ZZVZ je 2. a 3. část veřejné zakázky zadávána postupy odpovídajícími
předpokládané hodnotě těchto částí veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota takto zadávaných částí veřejné
zakázky nepřesáhne 20% souhrnné předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota jednotlivé
části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády.
1. a 2. část zadávacího řízení již byla realizována.
Níže specifikované výběrové řízení je 3. částí zadávacího řízení „Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná-

Hranice“, realizovaného podle ZZVZ.

I.

Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako
zakázka malého rozsahu na dodávky.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii
zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na
zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného
zacházení, transparentnosti a nediskriminace).
Předmětem plnění je realizace výsadeb ve sportovním areálu na ul. Leonovova, včetně následné povýsadbové
péče. Více v podrobnostech technické zprávy a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí zadávací
dokumentace.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: DODÁVKY
Pozn.
Obsahuje-li veřejná zakázka dodávky i služby a nejedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, určí se hlavní předmět
podle části předmětu veřejné zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou.
Název
stromy
zahradnické služby
vysazování stromů

CPV
03452000-3
77300000-3
77211600-8
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 510 000,00 Kč bez DPH
II.

Seznam účastníků, kteří v zadávacím řízení podali nabídku:

Seznam podaných nabídek
Pořadové číslo
nabídky
1.

III.

Obchodní firma nebo název /

Sídlo / Místo podnikání, popř.

Obchodní firma nebo jméno

místo trvalého pobytu včetně

a příjmení:

země, z níž pochází

DK - PLANT zahradnické služby

Chotěbuzská 885

s.r.o.

735 43 Albrechtice

2.

ARBOR MORAVIA s.r.o.

3.

Technické služby Karviná, a.s.

4.

LAPY Zahradnictví s.r.o.

5.

Ing. Petr Zahraj

6.

Údržba pozemků, a.s.

Identifikační
číslo osoby
28615549
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Slavíkova 6142/18d

25383035

Poruba, 708 00 Ostrava
Bohumínská 1878/6

65138082

Nové Město, 735 06 Karviná
Na Osiny 14/4
Dolní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
Stonavská 773

06993745
88165965

735 43 Stonava
Holvekova 645/36

28620968

Kunčičky, 718 00 Ostrava

Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Seznam vyřazených nabídek
Pořadové číslo
nabídky
žádné

IV.

V.

Důvod vyřazení nabídky

-

Seznam účastníků a jejich nabídková cena:

Č.

Účastník

1.

DK - PLANT zahradnické služby s.r.o.

454 890,00

2.

ARBOR MORAVIA s.r.o.

326 349,56

3.

Technické služby Karviná, a.s.

431 212,44

4.

LAPY Zahradnictví s.r.o.

5.

Ing. Petr Zahraj

6.

Údržba pozemků, a.s.

Nabídková cena v Kč bez DPH

588 554,30
žádná – účastník zaslal formou nabídky
omluvu z účasti ve výběrovém řízení
679 875,80

Popis hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:
 Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou.

Seřazení nabídek podle výše nabídkové ceny:
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení

VI.

Nabídková cena v Kč bez DPH

2.

ARBOR MORAVIA s.r.o.

326 349,56

3.

Technické služby Karviná, a.s.

431 212,44

1.

DK - PLANT zahradnické služby s.r.o.

454 890,00

4.

LAPY Zahradnictví s.r.o.

588 554,30

6.

Údržba pozemků, a.s.

679 875,80

3

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo
jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):

ARBOR MORAVIA s.r.o.
Slavíkova 6142/18d, Poruba, 708 00 Ostrava

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo osoby:

25383035

Konečné pořadí nabídek:
Pořadí nabídky

VII.

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma
nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

ARBOR MORAVIA s.r.o.

326 349,56

2.

Technické služby Karviná, a.s.

431 212,44

3.

DK - PLANT zahradnické služby s.r.o.

454 890,00

4.

LAPY Zahradnictví s.r.o.

588 554,30

5.

Údržba pozemků, a.s.

679 875,80

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Vybraný dodavatel předložil nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH, která byla jediným kritériem hodnocení.
VIII.
Cena sjednaná ve smlouvě
Cena sjednaná ve smlouvě je 326 349,56 Kč bez DPH.
IX.
Plnění subdodavatelem
Zakázka bude realizována bez spoluúčasti poddodavatele:
X.
Střet zájmů
V průběhu výběrového řízení nebyl shledán střet zájmů.
V Karviné

Ing. Helena
Bogoczová

Digitálně podepsal Ing.
Helena Bogoczová
Datum: 2021.01.04
09:49:39 +01'00'

………………………………………………………………………………………..……………………......
k podpisu oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového MMK, na základě pověření ze dne 04. 01. 2021

