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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná v rozsahu ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

veřejná zakázka na dodávky
Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 30. 7. 2015
Název veřejné zakázky:

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.02/7.1.00/15.29176, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO:

15253077

ZADAVATEL: Obec Boršov nad Vltavou
zastoupená starostou obce, panem Mgr. Janem Zemanem
Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 00244694
ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Spisová značka: C – 4875, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

www.stav-poradna.cz

IČ: 625 08 822
DIČ: CZ62508822

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice
Číslo účtu:
6002240267/0100

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – dodávky
PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.02/7.1.00/15.29176, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 15253077

CITACE ZE ZÁKONA:
§ 85
Písemná zpráva zadavatele
1)

Zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu.

2)

Písemná zpráva musí obsahovat alespoň
a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě,
b) zvolený druh zadávacího řízení
c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část
veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele,
d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu,
e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni
k podání nabídky, k jednání či účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,
f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, došlo-li k takovému vyloučení,
g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez
uveřejnění, byla-li taková možnost využita,
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno.

3)

Zadavatel zašle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi či Úřadu.
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – dodávky
PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.02/7.1.00/15.29176, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 15253077

add § 85 odst. 2 písm. a)

identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena
sjednaná ve smlouvě
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obec Boršov nad Vltavou
 zastoupená starostou obce, panem Mgr. Janem Zemanem
 sídlo: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
 IČ: 00244694
 DIČ: CZ00244694
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je úprava prostor (zahrady), které je součástí mateřské
školy v obci Boršov nad Vltavou. Zahrada bude upravena jako „hřiště v přírodním stylu.
V rámci projektu bude instalováno na školkovou zahradu několik herních prvků z přírodních
materiálů, dále půjde o výsadbu stromů a keřů, vybudování prostor pro letní výuku, výchovu
a osvětu v oblasti ekologie. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen
podmínkami v textové části zadávací dokumentace, technickou specifikací a soupisem prací
a dodávek. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění povinné publicity projektu.
Součástí předmětu plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení
díla v celém rozsahu zadání.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 080 tis. Kč bez DPH, projekt bude realizován s
podporou dotace EU a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a světu (ERDF), primární oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury
pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního
poradenství a enviromentálních informací.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Název

CPV

Stavební práce

45000000-7

Vysazování

77315000-1

Vybavení hřišť

37535200-9

Různý nábytek a vybavení

39150000-8
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – dodávky
PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.02/7.1.00/15.29176, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 15253077

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ:
Cena za dílo celkem bez DPH

1 899 963 Kč

DPH 21%

398 992 Kč

Cena za dílo včetně DPH

2 298 955 Kč

add § 85 odst. 2 písm. b)

zvolený druh zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení

add § 85 odst. 2 písm. c)

identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru,
plnění prostřednictvím subdodavatele
Obchodní jméno uchazeče:

Sídlo / adresa:

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

370 01 Litvínovice 32

IČ:

DIČ:

28081722

CZ28081722

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
 Vybraný uchazeč VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Litvínovická 1567/4,
370 01 České Budějovice, IČ: 14499924, s nejnižší nabídkovou cenou 1 729 622 Kč bez
DPH, neposkytl součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách. V souladu s § 82 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, byl zadavatelem vyzván k podpisu smlouvy uchazeč, který se
umístil jako druhý v pořadí.
PODÍL PRACÍ, KTERÉ UCHAZEČ ZAMÝŠLÍ ZADAT JINÝM OSOBÁM (bez DPH):
podíl prací realizovaných vlastními kapacitami

988 tis. Kč

52%

podíl prací realizovaných subdodavatelem

912 tis. Kč

48%

subdodavatel

druh subdodávky

podíl na zakázce

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, 511 01 Turnov
IČ: 03673073

vybavení dětských hřišť

760 tis. Kč

40%

STING CZ s.r.o.
370 01 Litvínovice 32
IČ: 25163302

zemní práce, stavební
práce

152 tis. Kč

8%
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – dodávky
PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.02/7.1.00/15.29176, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 15253077

identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Uchazeč

Nabídková cena (bez DPH)

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
370 01 Litvínovice 32
IČ: 28081722
SEXTA spol. s r. o.
370 01 Planá 67
IČ: 14501678
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.
o.
Litvínovická 1567/4, 370 01 České
Budějovice
IČ: 14499924

1 899 963 Kč

2 055 971 Kč

1 729 622 Kč

add § 85 odst. 2 písm. d)

identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni
Ze zadávacího řízení byl vyloučen uchazeč:
SEXTA spol. s r. o.
370 01 Planá 67
IČ: 14501678
 v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách z důvodu
početní chyby v nabídce, zjištěné při posouzení nabídek, která má vliv na výši
nabídkové ceny (dle ust. § 76 odst. 1 hodnotící komise při posouzení nabídek nepřihlíží
pouze ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které
nemají vliv na nabídkovou cenu).
Odůvodnění:
Při posouzení nabídkových cen bylo u uchazeče zjištěno, že uchazeč chybně vypočítal
nabídkovou cenu prvku č. 15 dřevěné chůdy (1kpt), kdy u položky dubová kulatina průměr
0,5m vypočítal chybně nabídkovou cenu (20 ks x jednotková cena 1 060,00 Kč = 21 200 Kč,
nikoli 9 500 Kč, jak uchazeč v nabídce uvádí).
Jedná se o početní chybu, která má vliv na nabídkovou cenu (dle ust. § 76 odst. 1 hodnotící
komise při posouzení nabídek nepřihlíží pouze ke zjevným početním chybám v nabídce,
zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu). Nabídková cena
uchazeče je s nabídkovými cenami ostatních uchazečů neporovnatelná

add § 85 odst. 2 písm. e)

vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Ze zadávacího řízení nebyli z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny vyloučeni žádní
uchazeči (žádná nabídka mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahovala).
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – dodávky
PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.02/7.1.00/15.29176, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 15253077

add § 85 odst. 2 písm. f)

důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení
Možnost použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění nebyla využita.

add § 85 odst. 2 písm. g)

zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.


Zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Ing. Martina Gabrielová
V Českých Budějovicích dne 1. 9. 2015

Martina
Gabrielová

Digitálně podepsal Martina
Gabrielová
DN: cn=Martina Gabrielová, c=CZ,
o=STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.
o. [IČ 62508822], ou=organizace
výběrových řízení,
serialNumber=P26428
Datum: 2015.09.01 12:01:01 +02'00'
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