PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovené v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČO:
Název zakázky:

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí. 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195
„Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci
projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“

Označení zadavatele

Název:
Sídlo:
IČO:

Název veřejné zakázky

„Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu
‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
Část 1: SO 01 – SO 06
(Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový
systém; Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro
veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro veřejnost u podia;
Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina)
Část 2: SO 07: Opěrné zdi etapa 1a
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající
v obnově areálu parku pod Vlašským dvorem, který je v
nevyhovujícím stavu, jak po stránce dendrologické a
stavebně technické, tak po stránce funkční. Smyslem obnovy
parku je odstranění havarijního či nevyhovujícího stavebního
stavu dílčích částí parku (opěrné zdi) a zatraktivnění parku
pro návštěvníky a jeho zpřístupnění pro osoby s omezenou
schopností pohybu.
Stavební práce
Podlimitní veřejná zakázka
Otevřené podlimitní řízení
GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice,
Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČO 27195783
Gardenline s.r.o., se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13,
PSČ 41201, IČO 27263827

Části veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Režim veřejné zakázky
Režim zadávacího řízení
Označení účastníků
zadávacího
Řízení

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí. 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195

Gabriel s.r.o., se sídlem Terezín, České Kopisty 208,
Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 25419455

Označení všech
vyloučených účastníků
zadávacího řízení s

Každý z účastníků podal nabídku vždy na obě části veřejné
zakázky.
V části 2. veřejné zakázky s názvem SO 07 Opěrné zdi etapa
1a byl vyloučen účastník s pořadovým číslem č. 1, společnost
Gabriel s.r.o. a následně účastník č. 2 s názvem Gardenline
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uvedením důvodu jejich
vyloučení

Označení dodavatelů, s
nimiž byla uzavřena
smlouva nebo rámcová
dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli
zařazeni do
dynamického nákupního
systému, včetně
odůvodnění jejich
výběru
Datum uzavření smlouvy

Cena sjednaná ve
smlouvě (bez DPH)

Označení poddodavatelů
dodavatelů podle
písmene e), pokud jsou
zadavateli známi
Odůvodnění použití
jednacího řízení s
uveřejněním nebo řízení
se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Odůvodnění použití
jednacího řízení bez
uveřejnění, bylo-li
použito
Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu,
bylo-li použito
Odůvodnění zrušení
zadávacího řízení nebo
nezavedení
dynamického nákupního
systému, pokud k
tomuto došlo

s.r.o. Oba účastníci byli vyloučeni poté, co po rozhodnutí
zadavatele o jejich výběru odmítli zadavateli poskytnout
součinnost a uzavřít smlouvu. Oba účastníci zaslali
zadavateli písemné prohlášení, ve kterém deklarovali svou
vůli neposkytnout součinnost a smlouvu neuzavřít.
Část 1: SO 01 – SO 06
GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice, Dobřejovická
194, PSČ 25243, IČO 27195783
Část 2: SO 07: Opěrné zdi etapa 1a
GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice, Dobřejovická
194, PSČ 25243, IČO 27195783
Část 1: SO 01 – SO 06
1.8.2018
Část 2: SO 07: Opěrné zdi etapa 1a
1.8.2018
Část 1: SO 01 – SO 06
10.340.424, Kč
Část 2: SO 07: Opěrné zdi etapa 1a
2.478.791,97 Kč
Není relevantní

Není relevantní

Není relevantní

Není relevantní

Není relevantní

2

Odůvodnění použití
jiných komunikačních
prostředků při podání
nabídky namísto
elektronických
prostředků, byly-li jiné
prostředky použity
Soupis osob, u kterých
byl zjištěn střet zájmů, a
následně přijatých
opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Pokud zadavatel
nadlimitní veřejnou
zakázku nerozdělí na
části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto
postupu, pokud je
neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání
obratu v případě
postupu podle § 78 odst.
3, pokud je neuvedl v
zadávací dokumentaci

Není relevantní

Není relevantní, nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Není relevantní

Není relevantní

V Praze, dne 15.4.2020
Elektronicky
podepsal(a) Jindřich

________________________
Město Kutná Hora
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kanceláře ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS
zástupce zadavatele
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