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

Veřejná zakázka:
„Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově“

a)
I. Identifikační údaje zadavatele:
ZADAVATEL:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:

Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Mgr. Daliborem Cardou, starostou
00245836

II. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně
v Českém Krumlově. Poskytování služeb zahrnuje zejména pokosení a údržbu travnatých ploch
vhodnou mechanizací, řez a tvarování živých plotů, úklid spadaného listí, sběr odpadu z ploch veřejné
zeleně, vertikutace travnatých ploch a další související práce.
III. Cena sjednaná ve smlouvě: 00,00 Kč bez DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní
c) Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo

Název účastníka

Sídlo/místo podnikání

IČO

Kód
právní
formy

1.

ZENOVA services s.r.o.

Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1

25051865

112

2.

Václav Kubát

Srnín 87, 381 01 Český Krumlov

48337501

101

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení: netýká se
e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění: netýká se
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi: netýká
se
g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, bylo-li použito: netýká se.
h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: netýká se.
i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: netýká se.

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomu došlo:
Zadavatel zrušil veřejnou zakázku z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval, a to bez ohledu na to, jestli je zadavatel způsobil či nikoliv.
Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla
stanovena nesprávně, konkrétně je nižší, než je skutečná předpokládaná hodnota celé veřejné
zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty nebyly do ceny zahrnuty všechny požadované
položky. Tato nesrovnalost následně zadavateli způsobila komplikace při posuzovaní mimořádně
nízké nabídkové ceny.
k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity: netýká se
l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zjištěn: netýká se.
m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci: netýká se
n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání postupu podle § 78 odst. 3, pokud je
neuvedl v zadávací dokumentaci: netýká se.

V Boskovicích dne 15. 10. 2021

v.z. Ing. Martin Cetkovský
CETKOVSKY s.r.o.
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