PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel
se sídlem
IČO
Zastoupený

:
:
:
:

Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
005 09 701
Petrem Vychodilem, starostou města

Název veřejné zakázky

:

Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu
města Králův Dvůr – IV. etapa - 2019

Ev. číslo ve VVZ

:

Z2021-018030

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně
v k.ú. Levín u Berouna a v k.ú. Králův Dvůr. V průběhu realizace regenerace dojde
k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče, vybudování mlatových
cest a založení trávníků, květnaté louky a trvalkových záhonů v zastaveném území města.
V rámci mobiliáře budou pořízeny lavičky a odpadkové koše.
Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Veřejná zakázka byla zrušena ve smyslu znění § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle ust. § 56 ZZVZ v nadlimitním
režimu a současně v souladu s pravidly Operačního programu životní prostředí.
Označení účastníků zadávacího řízení:
Nabídka s pořadovým č. 1 – zneplatněná nabídka
Nabídkou s pořadovým č. 2 byla nabídka účastníka:
Gabriel s.r.o.
České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
IČO: 25419455
(dále jen „Účastník 2“)
Nabídkou s pořadovým č. 3 byla nabídka účastníka:
Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
(dále jen „Účastník 3“)
Nabídkou s pořadovým č. 4 byla nabídka účastníka:
OK GARDEN s.r.o.
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
IČO: 27571297
(dále jen „Účastník 4“)

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Veřejná zakázka byla zrušena ve smyslu znění § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Veřejná zakázka byla zrušena ve smyslu znění § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Označení poddodavatele/ů
Veřejná zakázka byla zrušena ve smyslu znění § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Ve smyslu znění § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zadavatel zrušil toto zadávací řízení, protože se
v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele. Zadavatel zahájil zadávací řízení
19. 5. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek
a TED. Zadavatel dle čl. 3.1. Smlouvy o dílo požadoval zahájit předmět plnění s vítězným
dodavatelem dle smlouvy, a to v listopadu 2021, součástí zadávacích podmínek byl také
harmonogram s pevně stanovenými termíny předmětu plnění. Ačkoliv zadavatel postupoval
tak, že zahájil zadávací řízení s dostatečným předstihem, objevily se v průběhu zadávacího
řízení opakované námitky, které průběh zadávacího řízení značně prodloužily. Z uvedeného je
zřejmé, že zahájení plnění v listopadu už není reálné a z důvodu vegetačního klidu bude
možné zahájit předmět plnění až na jaře roku 2022. Z tohoto důvodu nelze po zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, jelikož by tím diskriminoval všechny ostatní
dodavatele, kteří by mohli podat svou nabídku do zadávacího řízení, pokud by věděli (např.
z kapacitních důvodů), že předmět plnění bude realizován až v roce 2022. V rámci
naplnění zásad rovného zacházení a nediskriminace ve vztahu k dodavatelům zadavatel zrušil
toto zadávací řízení s úmyslem vypsat zadávací řízení znovu, s upraveným harmonogramem
plnění.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Byly použity elektronické prostředky.
Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Veřejná zakázka tvoří jednotný předmět plnění, nelze rozdělit na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.
3 ZZVZ
Minimální výše ročního obratu nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

V Praze, dne 24. 11. 2021
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_____________________
Ing. Jan Chalupa
jednatel společnosti CGB – Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele

