Statutární město Ostrava
magistrát

Zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele
(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů)
Název veřejné zakázky: „Pavilon evoluce – umělá vegetace„
poř. č. 75/2013
1.

Identifikační údaje zadavatele:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Kód právní formy: 801
2.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky označené „Pavilon evoluce – umělá vegetace“ je vytvoření funkční
výzdoby v podobě umělé vegetace, imitující tropickou džungli v Pavilonu evoluce v ZOO Ostrava.
Jedná se především o vytvoření a dodání umělých stromů, termitiště a hnízda, včetně montáže a
instalace. Součástí předmětu plnění je také předložení 3D modelu. Dílo bude provedeno dle
dokumentace zpracované společností ATELIER GHM veřejná obchodní společnost v 03–08/2013.
V pavilonu se budou vyskytovat tři hlavní expozice – expozice šimpanzů, expozice kočkodanů a vodní
expozice. Dále zde budou drobné doplňkové expozice.
3.

Cena VZ sjednaná ve smlouvě:

--4.

Druh zadávacího řízení: Otevření řízení

Tato veřejná zakázka byla zadávána jako nadlimitní - otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
5.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:
---

6.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

--7.

Část veřejné zakázky plněna subdodavatelsky:

--8.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

uchazeč č. 1:
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ASD s.c.
Urocza 4, 32 020 Wieliczka, Polska
Spółka cywilna (Občanská společnost)

Statutární město Ostrava
magistrát

Zpráva zadavatele

IČ: 350284756
Nabídková cena: 4.250.000,- Kč bez DPH

9.

uchazeč č. 2:

Bystroň group a.s.
Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
Akciová společnost
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466
Nabídková cena: 5.993.500,- Kč bez DPH

uchazeč č. 3:

Axiom line spol. s r.o.
K Turkovu 3249/2, 723 00 Ostrava
Společnost s ručením omezeným
IČ: 25840720
DIČ: CZ25840720
Nabídková cena: 6.276.000,- Kč bez DPH

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni (odůvodnění):

10.

uchazeč č. 1:

ASD s.c.
Urocza 4, 32 020 Wieliczka, Polska
Spółka cywilna (Občanská společnost)
IČ: 350284756

uchazeč č. 3:

Axiom line spol. s r.o.
K Turkovu 3249/2, 723 00 Ostrava
Společnost s ručením omezeným
IČ: 25840720
DIČ: CZ25840720

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídková cena obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu:
---

11. Odůvodnění použití zadávacího řízení (soutěžní dialog, jednací řízení):

--12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, a tudíž zadavatel v souladu s ust. § 84
odst. 1 písm. e) zákona toto zadávací řízení zrušil.

Vyhotovil: Ing. Sandra Kyselá
Datum: 16.1.2014
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