Veřejná zakázka na služby
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 26, § 56 a
souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení
tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
PODLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná v souladu s ustanovením § 217 Zákona

1.

Evidenční číslo veřejné zakázky:

2.

Identifikační údaje zadavatele

Z2020-008709

2.1.

Zadavatel ve smyslu Zákona:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:

jiná právnická osoba – § 4 odstavec (1) písmeno e) Zákona
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
44992785
CZ 44992785
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
Mgr. Zbyněk Hrnčíř, vedoucí Odboru životního prostředí úřadu
městské části

2.2.

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 Zákona osoba zastupující zadavatele na
základě uzavřené příkazní smlouvy (dále v textu jen „Zástupce“).
Název:
ikis, s.r.o.
Sídlo:
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:
63485290
DIČ:
CZ63485290
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Jiří Kudělka, jednatel společnosti
Kontaktní osoby:
Ing. Martin Šimek, Bc. Jitka Antošová, Ing. Karolína Bártů
Zástupce provádí v zadávacím řízení za zadavatele všechny úkony, vyjma těch úkonů, které ze Zákona
musí zadavatel provádět sám. Zejména Zástupce:
2.2.1. Administrativně zajišťuje všechny úkony spojené s poskytováním vysvětlení zadávací
dokumentace.
2.2.2. Administrativně zajišťuje úkony spojené s objasňováním a doplňováním nabídek, a
zdůvodňování mimořádně nízké nabídkové ceny.
2.2.3. Zajišťuje zveřejňování podle Zákona vč. podepisování zveřejňovaných dokumentů
elektronickým podpisem.
2.2.4. Zástupce nevydává rozhodnutí o výběru nebo vyloučení, ale je oprávněn tato rozhodnutí
zadavatele účastníkům zadávacího řízení oznamovat a doručovat.
2.2.5. Zástupce nerozhoduje o námitkách a nevydává stanovisko k návrhům, a proto je nutné námitky
a stejnopisy návrhů doručovat výhradně zadavateli.
Popis předmětu veřejné zakázky:

3.

Předmětem veřejné zakázky je:
3.1.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je údržba ploch silniční zeleně podél místních komunikací
správního území městské části Brno – střed, lokalita Masarykova čtvrť-Staré Brno, lokalita Staré Brno-
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Štýřice a lokalita Veveří – Trnitá v rozsahu a podle ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, zejména SMLOUVY a
její přílohy ve všech jejich částech.
3.2.

4.

Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 Zákona.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
Celková cena sjednaná ve SMLOUVĚ činí celkem

5.

3 513 510,40 Kč bez DPH.

Zvolený druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení zadávané v podlimitním režimu.

6.

7.

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:
Účastník zadávacího řízení číslo 1:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

PET group, a.s.
Opálkova 748/4, Bystrc, 635 00 Brno
akciová společnost
262 71 648

Účastník zadávacího řízení číslo 2:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
společnost s ručením omezeným
019 19 652

Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich
vyloučení:
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl zadavatelem vyloučen.

8.

Identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Účastník zadávacího řízení číslo 2:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
společnost s ručením omezeným
019 19 652

Nabídka číslo 2 účastníka STROMMY COMPANY s.r.o. je nabídkou s nejnižší celkovou výší nabídkové ceny v Kč
bez DPH a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti nabídky vybraného dodavatele je současně
nabídkou, u které vybraný dodavatel řádně prokázal splnění všech podmínek účasti stanovených Zákonem a
zadavatelem.

9.

Poddovatelé vybraného dodavatele:
Vybraný dodavatel ve své nabídce žádného poddodavatele neuvádí.

10.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
ęlektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Žádné jiné komunikační prostředky než elektronické, nębyly zadavatelem použity.

11.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů:
U žádné z osob, podílejících se na tomto zadávacím řízení střet zájmů nebyl zadavatelem zjištěn.

12.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odstavec (3) Zákona:
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Prokázání obratu postupem uvedeným v § 78 odstavec (3) Zákona zadavatel v tomto zadávacím řízení nepoužil.
V Brně dne 30. dubna 2020 vypracoval

Ing. Jiří
Kudělka

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kudělka
Datum: 2020.04.30
07:25:30 +02'00'

Ing. Jiří Kudělka
jednatel společnosti kis, s.r.o.
za zástupce zadavatele
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