PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 25 a
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“),
a se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce Operačního programu životní prostředí, s názvem

„Revitalizace zeleně v Hýskově“
v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí,
výzva č. 27
Zadavatel
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:

Obec Hýskov
Na Břasích 206, 267 06 Hýskov
Ivanou Týlovou, starostkou
00233307

Osoba zastupující zadavatele (kontaktní adresa)
Obchodní firma:
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Sídlo:
Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ:
25597001
DIČ:
CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Zikmundová
Telefon, fax:
+ 420 731 166 078, + 420 515 917 660
E-mail:
zikmundova@grantikacs.com
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I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:

II.

Obec Hýskov
Na Břasích 206, 267 06 Hýskov
Ivanou Týlovou, starostkou
00233307

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb a provedení souvisejících stavebních prací a
dodávek spočívajících v kompletní obnově a rekonstrukci všech zelených ploch na návsi obce Hýskov,
vytvoření nových ploch veřejné zeleně. Předmět veřejné zakázky zahrnuje čtyři na sebe navazující
lokality, které jsou kompozičně provázány.

III.

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
956.891,- Kč bez DPH

IV.

ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zjednodušené podlimitní řízení dle ZVZ.

V.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE
Zadavatel v návaznosti na závěry učiněné hodnotící komisí vybral níže uvedeného uchazeče:

VI.

Pořadové číslo nabídky

5

Obchodní firma

OK GARDEN s.r.o.

Sídlo

Praha 4, Sládkovičova 1233/21, PSČ 142 00

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

275 71 297

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Dne 15. 3. 2013 bylo elektronickým odesláním výzvy k podání nabídek v souladu s ustanovením § 26
odst. 1 písm. b) ZVZ (dále jen „výzva“) zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené
podlimitní veřejné zakázce.
V souladu s ustanovením čl. IX. odst. 4) výzvy a dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám ze
dne 22. 3. 2013 měly být nabídky do tohoto zadávacího řízení doručeny na adresu sídla spol.
GRANTIKA České spořitelny, a.s., tj. Jánská 448/10, 602 00 Brno, která zadavatele v zadávacím řízení
v souladu s ustanovením § 151 ZVZ zastupuje, a to nejpozději 11. 4. 2013 do 10:00 hod. V rámci
stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 5 nabídek.
Dne 11. 4. 2013 provedla zadavatelem ustanovená a pověřená komise pro otevírání obálek
s nabídkami v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 ZVZ otevření 5 doručených nabídek. Po provedení
kontroly nabídek dle ustanovení § 71 odst. 9 ZVZ komise pro otevírání obálek s nabídkami
konstatovala, že nabídky všech uchazečů splňují náležitosti dle ust. § 71 odst. 9 ZVZ.
Dne 15. 4. 2013 proběhlo v rámci zadávacího řízení ke shora označené podlimitní veřejné zakázce
první jednání hodnotící komise (dále jen „komise“) ustanovené zadavatelem k posouzení prokázání
kvalifikace dodavatelů dle ustanovení § 59 ZVZ a k posouzení a hodnocení nabídek v souladu
s ustanovením § 76 a násl. ZVZ.

2

Při posuzování prokázání splnění kvalifikace dospěla komise k závěru, že všichni uchazeči prokázali
splnění kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách v souladu se
ZVZ v plném rozsahu.
Komise po samotném posouzení doručených nabídek dospěla k závěru, že nabídky dvou uchazečů je
třeba vyřadit v souladu s ust. § 76 odst. 1 ZVZ, jelikož tito uchazeči nezohlednili při zpracování své
nabídky dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 22. 3. 2013. Postupem dle ust. § 76
odst. 1 ZVZ byly nabídky, které nesplnily požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách,
vyřazeny. V souladu s ust. § 76 odst. 6 ZVZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazečů z účasti
v zadávacím řízení.
U zbývajících tří nabídek níže uvedených uchazečů dospěla komise k jednomyslnému závěru, že
odpovídají požadavkům ZVZ i požadavkům vymezeným zadavatelem v zadávacích podmínkách
v plném rozsahu. Komise dále konstatovala, že žádný z uchazečů nepodal nepřijatelnou nabídku
podle ust. § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ. V závěru svého jednání se komise zabývala v souladu s ust. § 77
ZVZ výší nabídkové ceny jednotlivých uchazečů ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Na základě
provedeného posouzení komise se komise rozhodla vyzvat uchazeče OK GARDEN s.r.o. k vysvětlení
mimořádně nízké nabídkové ceny.
Na svém druhém jednání konaném dne 23. 4. 2013 komise přezkoumala vysvětlení mimořádně nízké
nabídkové ceny uchazeče OK GARDEN s.r.o. a shledala jeho vysvětlení dostatečným a objektivně
zdůvodněným. Komise v souladu s ustanovením § 77 ZVZ tedy uvedla, že žádná z doručených nabídek
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Následně komise v souladu s ust. § 79 odst. 1 ZVZ ve spojení s ustanovením čl. VII. výzvy provedla
hodnocení nabídek uchazečů Zakládání a údržba zeleně s.r.o., Ing. Milada Bulderbergsová –
BOTANICA a OK GARDEN s.r.o. dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Pořadové číslo nabídky
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Obchodní firma

Zakládání a údržba zeleně s.r.o.

Sídlo

Kladno, Dr. Vrbenského 31, PSČ 272 01

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

264 80 417

Pořadové číslo nabídky

4

Obchodní firma

Ing. Milada Bulderbergsová - BOTANICA

Sídlo

IČ

Prusíkova 2492/13, 155 00, Praha - Stodůlky
101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku
645 68 768

Pořadové číslo nabídky
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Obchodní firma

OK GARDEN s.r.o.

Sídlo

Praha 4, Sládkovičova 1233/21, PSČ 142 00

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

275 71 297

Právní forma

3

V souladu s ustanovením § 79 odst. 4 ZVZ stanovila komise pořadí nabídek podle výše nabídkové
ceny. Pořadí nabídek vyplývá z níže uvedené tabulky:
Pořadí
nabídek

Uchazeč

Nabídková cena
uchazeče v Kč bez DPH

Pořadové
číslo
nabídky

956.891,- Kč
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1.

OK GARDEN s.r.o.

2.

Ing. Milada Bulderbergsová - BOTANICA

1.608.306,- Kč

4

3.

Zakládání a údržba zeleně s.r.o.

1.712.153,- Kč

3

Na základě výše uvedeného doporučila komise zadavateli vybrat nabídku s pořadovým číslem 5,
uchazeče OK GARDEN s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou v Kč bez DPH.
Zadavatel se se závěry komise ztotožnil a v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 ZVZ rozhodl o výběru
nabídky uchazeče OK GARDEN s.r.o., sídlem Praha 4, Sládkovičova 1233/21, PSČ 142 00, IČ
275 71 297, jehož nabídka s pořadovým č. 5 byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou v Kč bez DPH.
Vybraný uchazeč OK GARDEN s.r.o. před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky předložil
zadavateli v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ originály či úředně ověřené kopie všech dokumentů
prokazujících splnění kvalifikace, jež zadavatel požadoval ve výzvě k podání nabídky.
Vybraný uchazeč OK GARDEN s.r.o. tak poskytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. V souladu se ZVZ mohl zadavatel uzavřít s vybraným uchazečem
OK GARDEN s.r.o. smlouvu na plnění veřejné zakázky. Smlouva o poskytování služeb byla s vybraným
uchazečem OK GARDEN s.r.o. uzavřena dne 29. 5. 2013.
VII.

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KTERÁ MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE
Součástí nabídky vybraného uchazeče OK GARDEN s.r.o. je seznam subdodavatelů, ve kterém Ing. Vít
Karásek, jednatel vybraného uchazeče, svým podpisem potvrzuje, že část veřejné zakázky spočívající
v dodávce rostlinného materiálu bude získávat od subdodavatelů spol. Arboeko s.r.o., sídlem Obříství
- Obříství, Bedřicha Smetany 230, PSČ 277 42, IČ 279 26 826, dále od Ing. Renaty Pešičkové – PERENY,
místem podnikání 294 74, Hlavenec 79, IČ 693 68 627 a pana Jiřího Zábojníka, místem podnikání
Jeřabinová 1424, 768 61, Bystřice pod Hostýnem, IČ 634 15 135.

VIII.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA:
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

Školky - Montano, spol. s r.o.

Sídlo

č.p. 410, 289 16 Přerov nad Labem

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

475 46 131

Nabídková cena v Kč bez DPH

980.626,- Kč
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Pořadové číslo nabídky

2

Obchodní firma

Imramovský - vegetační úpravy s.r.o.

Sídlo

Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 489

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

271 51 514

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.499.721,- Kč

Pořadové číslo nabídky

3

Obchodní firma

Zakládání a údržba zeleně s.r.o.

Sídlo

Kladno, Dr. Vrbenského 31, PSČ 272 01

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

264 80 417

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.712.153,- Kč

Pořadové číslo nabídky

4

Obchodní firma

Ing. Milada Bulderbergsová - BOTANICA

Sídlo

IČ

Prusíkova 2492/13, 155 00, Praha - Stodůlky
101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
645 68 768

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.608.306,- Kč

Pořadové číslo nabídky

5

Obchodní firma

OK GARDEN s.r.o.

Sídlo

Praha 4, Sládkovičova 1233/21, PSČ 142 00

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

275 71 297

Nabídková cena v Kč bez DPH

956.891,- Kč

Právní forma

IX.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ VYLOUČENÝCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ

1.
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

Školky - Montano, spol. s r.o.

Sídlo

č.p. 410, 289 16 Přerov nad Labem

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

475 46 131

5

Dne 15. 3. 2013 bylo elektronickým odesláním výzvy v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 písm. b)
ZVZ zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce.
V souladu s ustanovením čl. IX. odst. 4) výzvy a dodatečných informací k zadávacím podmínkám ze
dne 22. 3. 2013 měly být nabídky do tohoto zadávacího řízení doručeny na adresu sídla spol.
GRANTIKA České spořitelny, a.s., tj. Jánská 448/10, 602 00 Brno, která zadavatele v zadávacím řízení
v souladu s ustanovením § 151 ZVZ zastupuje, a to nejpozději 11. 4. 2013 do 10:00 hod. V rámci
stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 5 nabídek.
Nabídce uchazeče Školky - Montano, spol. s r.o., sídlem č.p. 410, 289 16 Přerov nad Labem, IČ
475 46 131 (dále jen „uchazeč Školky - Montano, spol. s r.o.“), bylo v souladu s ustanovením § 69
odst. 6 ZVZ přiděleno pořadové č. 1.
Dne 11. 4. 2013 provedla za účasti zástupce uchazeče zadavatelem ustanovená a pověřená komise
pro otevírání obálek s nabídkami v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 ZVZ otevření 5 doručených
nabídek.
Po provedení kontroly nabídek dle ustanovení § 71 odst. 9 ZVZ komise pro otevírání obálek
s nabídkami konstatovala, že nabídka uchazeče Školky - Montano, spol. s r.o. splňuje náležitosti dle
ust. § 71 odst. 9 ZVZ.
Dne 15. 4. 2013 proběhlo v rámci zadávacího řízení ke shora označené podlimitní veřejné zakázce
první jednání komise ustanovené zadavatelem k posouzení prokázání kvalifikace dodavatelů dle
ustanovení § 59 ZVZ a k posouzení a hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 76 a násl. ZVZ.
Při posuzování prokázání splnění kvalifikace uchazeče dospěla komise k závěru, že dokumenty
předloženými v nabídce uchazeče Školky - Montano, spol. s r.o. je prokázáno splnění kvalifikačních
předpokladů stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách v souladu se ZVZ v plném rozsahu.
Komise v rámci samotného posouzení nabídky uchazeče Školky - Montano, spol. s r.o. konstatovala,
že v nabídce uchazeče Školky - Montano, spol. s r.o. nejsou splněny zákonné požadavky a požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v plném rozsahu.
V čl. VIII. odst. 1 písm. c) výzvy zadavatel vymezil, že nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o plnění
předmětu veřejné zakázky, jehož závazný vzor tvořil přílohu č. 5 výzvy, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V tomto závazném vzoru byly dle čl. V. výzvy upraveny
obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele. Uchazeč byl povinen v nabídce předložit
návrh smlouvy, přičemž byl povinen použít tento závazný text smlouvy a doplnit ho pouze v místech
k tomu určených a pouze o požadované údaje. Uchazeč nebyl oprávněn měnit či doplňovat jiná
ustanovení závazného textu smlouvy, než ta, u kterých to bylo zadavatelem výslovně stanoveno.
Dne 22. 3 2013 byly zadavatelem vydány dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ve kterých
bylo změněno vymezení předmětu veřejné zakázky, jelikož zadavatel v rámci předmětné veřejné
zakázky nadále nepožadoval vytvoření chodníků a mobiliářů. V souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ byla
prodloužena lhůta pro podání nabídek. V návaznosti na provedené změny byla součástí dodatečných
informací k zadávacím podmínkám aktualizovaná příloha č. 5 – Závazný návrh smlouvy o plnění
předmětu veřejné zakázky, ve které byla zohledněna skutečnost, že vytvoření chodníků a mobiliářů již
není předmětem veřejné zakázky. Zadavatel upozornil uchazeče, že požaduje, aby v souladu s ust. čl.
VIII. odst. 1 písm. c) výzvy do své nabídky vložily aktualizovaný návrh smlouvy o plnění předmětu
veřejné zakázky. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně aktualizované přílohy č. 5 byly
dne 22. 3. 2013 zveřejněny na profilu zadavatele.
Uchazeč Školky - Montano, spol. s r.o. nezohlednil při zpracování své nabídky výše specifikované
dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 22. 3. 2013, jelikož do své nabídky vložil
neaktualizovanou přílohu č. 5 – Závazný návrh smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, ve které
je specifikováno, že součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vytvoření chodníků a mobiliáře.
Tato skutečnost je v rozporu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám ze dne 22. 3. 2013
6

a v nich vymezeném požadavku zadavatele, aby uchazeči vložili do své nabídky aktualizovaný návrh
smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky.
Dle ustanovení § 76 odst. 1 ZVZ nabídky, které nesplňují zákonné požadavky či požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách, musí být vyřazeny. Ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ pak přikazuje
zadavateli uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek komisí vyřazena, bezodkladně vyloučit
z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu pak zadavatel uchazeči bezodkladně
oznámí.
V souladu se shora uvedenými ustanoveními ZVZ komise nabídku uchazeče Školky - Montano, spol. s
r.o. pro nesplnění výše zmiňovaných požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
vyřadila a o této skutečnosti informovala zadavatele. Zadavatel bezodkladně poté rozhodl o vyloučení
uchazeče Školky - Montano, spol. s r.o. z účasti v zadávacím řízení.
2.
Pořadové číslo nabídky

2

Obchodní firma

Imramovský - vegetační úpravy s.r.o.

Sídlo

Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 489

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

271 51 514

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.499.721,- Kč

Dne 15. 3. 2013 bylo elektronickým odesláním výzvy v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 písm. b)
ZVZ zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce.
V souladu s ustanovením čl. IX. odst. 4) výzvy a dodatečných informací k zadávacím podmínkám ze
dne 22. 3. 2013 měly být nabídky do tohoto zadávacího řízení doručeny na adresu sídla spol.
GRANTIKA České spořitelny, a.s., tj. Jánská 448/10, 602 00 Brno, která zadavatele v zadávacím řízení
v souladu s ustanovením § 151 ZVZ zastupuje, a to nejpozději 11. 4. 2013 do 10:00 hod. V rámci
stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 5 nabídek.
Nabídce uchazeče Imramovský - vegetační úpravy s.r.o., sídlem Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská
489, IČ 271 51 514 (dále jen „Imramovský - vegetační úpravy s.r.o.“), bylo v souladu s ustanovením §
69 odst. 6 ZVZ přiděleno pořadové č. 2.
Dne 11. 4. 2013 provedla za účasti zástupce uchazeče zadavatelem ustanovená a pověřená komise
pro otevírání obálek s nabídkami v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 ZVZ otevření 5 doručených
nabídek.
Po provedení kontroly nabídek dle ustanovení § 71 odst. 9 ZVZ komise pro otevírání obálek
s nabídkami konstatovala, že nabídka uchazeče Imramovský - vegetační úpravy s.r.o. splňuje
náležitosti dle ust. § 71 odst. 9 ZVZ.
Dne 15. 4. 2013 proběhlo v rámci zadávacího řízení ke shora označené podlimitní veřejné zakázce
první jednání komise ustanovené zadavatelem k posouzení prokázání kvalifikace dodavatelů dle
ustanovení § 59 ZVZ a k posouzení a hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 76 a násl. ZVZ.
Při posuzování prokázání splnění kvalifikace uchazeče dospěla komise k závěru, že dokumenty
předloženými v nabídce uchazeče Imramovský - vegetační úpravy s.r.o. je prokázáno splnění
kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách v souladu se ZVZ
v plném rozsahu.
Komise v rámci samotného posouzení nabídky uchazeče Imramovský - vegetační úpravy s.r.o.
konstatovala, že v nabídce uchazeče Imramovský - vegetační úpravy s.r.o. nejsou splněny zákonné
požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v plném rozsahu.
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V čl. VIII. odst. 1 písm. c) výzvy zadavatel vymezil, že nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o plnění
předmětu veřejné zakázky, jehož závazný vzor tvořil přílohu č. 5 výzvy, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V tomto závazném vzoru byly dle čl. V. výzvy upraveny
obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele. Uchazeč byl povinen v nabídce předložit
návrh smlouvy, přičemž byl povinen použít tento závazný text smlouvy a doplnit ho pouze v místech
k tomu určených a pouze o požadované údaje. Uchazeč nebyl oprávněn měnit či doplňovat jiná
ustanovení závazného textu smlouvy, než ta, u kterých to bylo zadavatelem výslovně stanoveno.
Dne 22. 3 2013 byly zadavatelem vydány dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ve kterých
bylo změněno vymezení předmětu veřejné zakázky, jelikož zadavatel v rámci předmětné veřejné
zakázky nadále nepožadoval vytvoření chodníků a mobiliářů. V souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ byla
prodloužena lhůta pro podání nabídek. V návaznosti na provedené změny byla součástí dodatečných
informací k zadávacím podmínkám aktualizovaná příloha č. 5 – Závazný návrh smlouvy o plnění
předmětu veřejné zakázky, ve které byla zohledněna skutečnost, že vytvoření chodníků a mobiliářů již
není předmětem veřejné zakázky. Zadavatel upozornil uchazeče, že požaduje, aby v souladu s ust. čl.
VIII. odst. 1 písm. c) výzvy do své nabídky vložily aktualizovaný návrh smlouvy o plnění předmětu
veřejné zakázky. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně aktualizované přílohy č. 5 byly
dne 22. 3. 2013 zveřejněny na profilu zadavatele.
Uchazeč Imramovský - vegetační úpravy s.r.o. nezohlednil při zpracování své nabídky výše
specifikované dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 22. 3. 2013, jelikož do své
nabídky vložil neaktualizovanou přílohu č. 5 – Závazný návrh smlouvy o plnění předmětu veřejné
zakázky, ve které je specifikováno, že součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vytvoření
chodníků a mobiliáře. Tato skutečnost je v rozporu s dodatečnými informacemi k zadávacím
podmínkám ze dne 22. 3. 2013 a v nich vymezeném požadavku zadavatele, aby uchazeči do své
nabídky vložili aktualizovaný návrh smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky.
Dle ustanovení § 76 odst. 1 ZVZ nabídky, které nesplňují zákonné požadavky či požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách, musí být vyřazeny. Ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ pak přikazuje
zadavateli uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek komisí vyřazena, bezodkladně vyloučit
z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu pak zadavatel uchazeči bezodkladně
oznámí.
V souladu se shora uvedenými ustanoveními ZVZ komise nabídku uchazeče Imramovský - vegetační
úpravy s.r.o. pro nesplnění výše zmiňovaných požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách vyřadila a o této skutečnosti informovala zadavatele. Zadavatel bezodkladně poté
rozhodl o vyloučení uchazeče Imramovský - vegetační úpravy s.r.o. z účasti v zadávacím řízení.
X.

ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU
NABÍDKOVOU CENU
Žádný u uchazečů nepodal nabídku obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

XI.

INFORMACE O TOM, ŽE VŠICHNI ČLENOVÉ KOMISE PODEPSALI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O
NEPODJATOSTI
Všichni členové zadavatelem ustanovené 5 členné hodnotící komise podepsali čestné prohlášení o
své nepodjatosti a zachování mlčenlivosti. Stejně tak podepsal čestné prohlášení o nepodjatosti a
zachování mlčenlivosti zaměstnanec osoby zastupující zadavatele, jenž se účastnil jednání komise.
V Brně dne 31. 5. 2013

Signature Not
Verified

Mgr. Jana Zikmundová
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
v zastoupení zadavatele

Digitally signed
by Jana
Zikmundová
Date: 2013.05.31
14:43:00 +02:00
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