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         Zpráva zadavatele 

Písemná zpráva zadavatele 

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“) 
 
Název veřejné zakázky: 
„Smíšené trvalkové výsadby“, poř. č. 051/2018 
 
1. Označení zadavatele: 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
Právní forma: obec 
IČO: 00845451 
 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem této veřejné zakázky je realizace smíšených trvalkových výsadeb s vyšším stupněm 
autoregulace a extenzivní údržbou, včetně následné – 3 leté údržby 17 výsadbových lokalit v rámci 
města Ostravy. Všechny zadané lokality se nachází na frekventovaných, významných křižovatkách v 8 
obvodech města Ostravy. Jedná se o nahrazení stávající zanedbávané travnaté plochy na atraktivních 
místech (v blízkosti velkého pohybu vozidel a lidí) za plochy celoročně reprezentativní, dynamické a 
atraktivní. 
 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH 6.895.000,- Kč 
DPH  1.447.950,- Kč 
Cena vč. DPH  8.342.950,- Kč 

 
4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o veřejnou zakázku na služby zadávanou otevřeným nadlimitním řízením dle § 56 zákona. 
 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 

Účastník č. 1: PFM-Greenvia s.r.o. 

 se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 

 Společnost s ručením omezeným  

 IČO: 04344103 

 

Účastník č. 2:  STROMMY COMPANY s.r.o. 

se sídlem: č.p. 143, 793 31 Andělská Hora 

Společnost s ručením omezeným 

 IČO: 01919652 

 

Účastník č. 3: Údržba pozemků, a.s. 

 se sídlem: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava 

 Akciová společnost  

 IČO: 28620968 

 

Účastník č. 4: AWT Rekultivace a.s. 

 se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 

 Akciová společnost 

 IČO: 47676175 
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Účastník č. 5: Ivánek - Zeman, v.o.s. 

 se sídlem: č.p. 55, 739 25 Žabeň 

 Veřejná obchodní společnost 

 IČO: 45197857 

 
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 

--- 
 

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění): 

AWT Rekultivace a.s. 

se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 

Akciová společnost 

IČO: 47676175 

K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, jehož nabídková cena bez DPH je nejnižší. 
Na základě této skutečnosti byla nabídka tohoto účastníka vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. 

 
8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele: 

Poddodavatelé nejsou známi. 

 

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 
elektronických prostředků: 

Nabídky byly podány písemně v listinné podobě, a to před nabytím účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 
zákona. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která proběhla až po nabytí uvedeného 

ustanovení zákona, již proběhla výlučně v elektronické podobě. 

 
10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů: 

Nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

11.  Odůvodnění zadavatele o nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části: 

Důvodem pro nerozdělení předmětné veřejné zakázky na části je snaha o výběr jednoho zhotovitele 
splňujícího veškeré zadávací podmínky, jež zaručí jednotný technologický postup při vlastní realizaci 
smíšených trvalkových výsadeb, zajistí dodání kvalitativně shodného školkařského materiálu a v 
neposlední řadě umožní lepší koordinaci a kontrolu následné 3-leté péče, která je rovněž předmětem 
veřejné zakázky. 

 
 
 
Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru veřejných zakázek  
a kapitálových účastí  
 
„podepsáno elektronicky“  
 
 
V Ostravě dne: 21. 11. 2018  
Vypracovala: Ing. Martina Bittová 
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