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Obec Vysoká nad Labem
503 31 Vysoká nad Labem 22
IČ: 00269786

Písemná zpráva zadavatele
Dle ustanovení § 217 odst.1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění

1.1. Název veřejné zakázky

Krajinné prvky v k.ú. Vysoká nad Labem

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ

Obec Vysoká nad Labem

1.3. Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na služby

1.4 Forma zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 ZZVZ

1.4. Limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka

1. Označení zadavatele
Název:
se sídlem:
IČ:
zastoupený:
Tel.:
e-mail:
profil zadavatele:

503 31 Vysoká nad Labem 22
00269786

Obec Vysoká nad Labem
503 31 Vysoká nad Labem 22
00269786
Ing. Jiří Horák, starosta obce
+ 420 495 580 130, + 420 725 081 339
starosta@vysoka-nad-labem.cz
http://vysoka-nad-labem.profilzadavatele.cz

(dále jen „Zadavatel“)

2. Předmět veřejné zakázky
Projekt řeší ekologickou stabilizaci intenzivně zemědělsky využívané jihovýchodní části katastru obce Vysoká nad
Labem.
Předmětem projektu je realizace 3 biopásů na orné půdě:
Biopás č. 2 - Za Horákovými
Biopás č. 3 - Obecní cesta
Biopás č. 4 - Pole Pavla Poura
Celková plocha řešeného území – 3,2548 ha
Plošná výsadba stromů a keřů: 2, 8837 ha
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Extenzivní ovocný sad: 0,1935 ha
Zatravnění: 0,1776 ha.

3. Cena sjednaná ze smlouvy
4 343 447,47 Kč bez DPH

4. Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

5. Označení účastníků zadávacího řízení
číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Hodnocený údaj: nabídková
cena
bez DPH (v Kč)

1

Jakub Hrůša, Bělý 9, 549 31 Machov, IČ: 73991376

4 343 447,47

2

FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 60731346

3 567 412,78

3

GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice,
IČ: 27195783

5 947 361,59

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 60731346.
Účastník nepředložil požadované doklady, kterými měl prokázat kvalifikaci rozsahem v souladu s výzvou k
přeložení nabídek.
7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli
zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je společnost Jakub Hrůša, Bělý 9, 549 31
Machov, IČ: 73991376. Kritériem ekonomické výhodnosti pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel nejnižší
nabídkovou cenu bez DPH. Nabídky byly seřazeny dle hodnotícího kritéria, kdy nejvýhodnější nabídkou je nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídka výše uvedeného dodavatele je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.
8. Označení poddodavatele
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nepoužito.
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11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto
došlo
Nepoužito.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků,
byly-li jiné prostředky použity
Nepoužity.
14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Nejedná se o nadlimitní zakázku
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v
zadávací dokumentaci
Zadavatel nepožadoval kritérium ekonomické kvalifikace dle § 78 odst. 3 zákona

Vysoká nad Labem, dne 23. 07. 2019

