PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Právní forma:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka
Kolín
Organizační složka státu, kód 325

Název zadavatele:

Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

Zadavatel ve smyslu zákona:

Sídlo:
Ing. Janou Zajícovou
Osoba oprávněná jednat ve
01312774 / CZ 01312774
věcech smluvních:
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC
3/13-13-18 v k.ú. Břežany II.
SP 1862/2021

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

Název veřejné zakázky:

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Výsadba prvků územních systémů ekologické stability podle schváleného návrhu
pozemkových úprav a schváleného plánu společných zařízení v k.ú. Břežany II. -jedná se o
založení porostů na orné půdě s navrženými vegetačními úpravami. Cílem navržených
opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých porostů, vč. protierozní funkce (stabilizace
erozních svahů) a zvýšení ekologické stability krajiny. Veškeré navržené výsadby jsou tvořeny
autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických požadavků, včetně následné
pěstební péče.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 4,808.490,15 Kč bez DPH

Stránka 1 z 3

4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma/ název / jméno / jména
KAVYL spol. s r.o.
a příjmení:
Sídlo:

67575 Mohelno 563

Právní forma:

s r.o.

IČO:

49975358

Nabídková cena bez DPH:

4837300,45

Nabídka č. 2
Obchodní firma/ název / jméno / jména Školky Montano spol. s r.o.
a příjmení:
Sídlo:

Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem

Právní forma:

s r.o.

IČO:

47546131

Nabídková cena bez DPH:

4808490,15

5. Označeni všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma / název / jméno / jména Školky Montano spol. s r.o.
a příjmení:
Sídlo:

Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad
Labem

Právní forma:

s r.o.

IČO:

47546131

Odůvodnění výběru:
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou
v Kč bez DPH.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
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Obchodní firma / název / jméno / jména Miroslav Vejvoda-oprávněný zeměměřičský
a příjmení:
inženýr
Sídlo:

Na základě
neuvedeno

Právní forma:

OSVČ

IČO:

70732574

ochrany

osobních

údajů

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

11. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud nebylo
uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nebyl důvod zakázku dělit vzhledem k jejímu rozsahu a termínu plnění. Jedná se o plnění na
jednom místě za stejných podmínek ve stejném čase.
V Kolíně dne 16.6.2021
podepsal
Ing. Jana Digitálně
Ing. Jana Zajícová
2021.06.16
Zajícová Datum:
13:47:19 +02'00'

………………………………….

Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky
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