PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále rovněž jen „zákon“ či „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

1. Název zakázky
„Údržba veřejné zeleně v Boskovicích – 2021“

2. Označení zadavatele
Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
IČO: 00279978

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je komplexní údržba veřejně přístupné zeleně v Boskovicích, a to
vybraných vegetačních bodových a plošných prvků. Komplexní údržbou městské zeleně se
rozumí všechny práce související se zakládáním, pěstováním, údržbou a likvidací
sadovnických prvků přirozených či umělých, uspořádaných podle zásad sadovnické estetiky
do zpravidla více funkčních kompozic, jakož i pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční
údržby zeleně na všech veřejných plochách zeleně specifikovaných v příloze č. 1, která je
přílohou této zadávací dokumentace.
Bližší podrobnosti vztahující se k jednotlivým prvkům a požadovaným činnostem jsou uvedeny
v přílohách zadávací dokumentace.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Celkem bez DPH

5.808.054,83 Kč

DPH ve výši 21 %

1.219.691,51 Kč

Celková suma s DPH

7.027.746,34 Kč

za 4 roky
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (za 48 měsíců): 23.232.219,30 Kč
DPH ve výši 21 %

4.878.766,05 Kč

Celková suma s DPH

28.110.985,36 Kč

5. Použitý druh zadávacího řízení
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v užším řízení.
6. Označení účastníků zadávacího řízení
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Pořadové číslo nabídky:

1.

Účastník:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Sídlo:

Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČ:

03921921

7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodů jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
8. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Společnost VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 03921921
9. Odůvodnění výběru dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Podané nabídky měly být v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle kritéria
ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomická výhodnost nabídek měla být hodnocena podle
nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena měla být celková nabídková cena v Kč bez DPH
uvedená v návrhu Smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Způsob výpočtu
ceny je specifikován v čl. 5. 2. zadávací dokumentace.
Na hodnocení nabídek se měla podílet komise v následujícím složení: Petr Malach, DiS.,
Lucie Chloupková, Mgr. Martin Moučka, Mgr. Ondřej Steinbauer.

Jelikož však byla do zadávacího řízení podána pouze jedna nabídka, komise hodnocení
nabídek neprovedla.

10. Označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi
Marek Přecechtěl, Janov 52, 793 84 Janov, IČ:88883078
11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
odůvodnění

použití

jednacího

řízení

bez

uveřejnění,

odůvodnění

použití

zjednodušeného režimu.
Nebylo použito.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Při podání nabídek byly použity elektronické prostředky.

Stránka 2 z 3

13. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl v rámci zadávacího řízení zjištěn.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní zakázky na části
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku z důvodů provozně-ekonomických, kdy v případě
rozdělení zakázky na části by neúměrně vzrostla administrativní náročnost a nároky na
organizaci a koordinaci plnění. Předmětem plnění vyžaduje vysokou míru interoperability, ta
by byla ohrožena v případě rozdělení zakázky na části.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona
Zadavatel nepostupoval v rámci zadávacího řízení podle § 78 odst. 3 zákona.
Pozn.: Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod
evidenčním číslem zakázky: Z2021-031209.
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