MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

Zn.: CC/OŘ/MČŠeb1/17

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“) sepsaná v rámci otevřeného řízení na veřejnou zakázku:

„Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov“
A. Označení zadavatele, předmět a celková cena veřejné zakázky
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Profil zadavatele:

Městská část Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov
00241717
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestskacast-praha-seberov_1665/
Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Petra Venturová - starostka
Předmětem plnění veřejné zakázky je
•

celoroční komplexní údržba travnatých ploch, keřových porostů a stromů,

•

zimní údržba komunikací a chodníků pluhováním nebo posypem vč. zajištění 24
hodinové zimní pohotovosti a monitoringu sněhu,

•

celoroční čištění komunikací, chodníků a dalších ploch,

•

údržbu a kontrola dětských hřišť a pískovišť,

•

příležitostné údržbové práce,

vše na území Městské části Praha – Šeberov. Cílem a smyslem komplexní údržby je
zajištění čistoty a pořádku veřejných ploch, chodníků, komunikací a veřejné zeleně na území
Městské části Praha - Šeberov.
Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě činí:
3.929.744,- Kč bez DPH
B. Použitý druh zadávacího řízení
Otevření nadlimitní řízení v souladu s § 56 ZZVZ.
C. Označení účastníků zadávacího řízení
Pořad.
číslo
nabídky

Účastník zadávacího řízení

Identifikační údaje včetně nabídkové ceny bez DPH
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Písemná zpráva zadavatele
"Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov“

1.

Michal Bohumel IRONEX

IČ: 10174133
se sídlem: Makovského 1339/16, 160 00 Praha 6
nabídková cena bez DPH: = 3.929.744,- Kč

2.

MK3, a.s.

IČ: 25043706
se sídlem: Lesného 345, 149 00 Praha 4 - Šeberov
nabídková cena bez DPH: = 6.103.600,- Kč

3.

GREEN PROJECT s.r.o.

IČ: 27195783
se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
nabídková cena bez DPH: = 12.375.528,60 Kč

4.

AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.

IČ: 49356089
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
nabídková cena bez DPH: = 24.463.639,36 Kč

D. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
E. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění výběru
Michal Bohumel IRONEX

IČ: 10174133
se sídlem: Makovského 1339/16, 160 00 Praha 6

Účastník Michal Bohumel IRONEX, jehož nabídka byla vyhodnocena v zadávacím řízení
jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s kritérii hodnocení uvedenými v zadávacích
podmínkách, splnil všechny podmínky účasti v tomto zadávacím řízení a předložil doklady na
základě výzvy dle § 122 odst. 3 ZZVZ v naprostém pořádku.
F. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písm. e), pokud jsou zadavateli známi
---

G. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Jednací řízení s uveřejněním ani soutěžní dialog nebyly použity.
H. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
I.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Zjednodušený režim nebyl použit.
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J. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
K. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky měly být podány v listinné podobě, neboť zadavatel ani jeho poradce nedisponují
elektronickými prostředky, které umožňují podání elektronických nabídek.
L. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
U žádných osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení, nebyl zjištěn střet zájmů.
M. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud není uvedeno
v zadávací dokumentaci
Tato nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť se jedná o obdobný druh
poskytovaných služeb a zadavatel nepovažoval rozdělení zakázky na části za výhodné.
N. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 ZZVZ, pokud nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci
Zadavatel požadoval roční obrat, jež byl nižší než předpokládaná hodnota, nevyužil tedy
ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ.
podepsal Ing.
Ing. Petra Digitálně
Petra Venturová
Datum: 2018.04.16
Venturová
09:29:24 +02'00'
…………………………………………….

V Praze dne 16.4.2018

Ing. Petra Venturová,
starostka

-3-

