Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon“)
Jedná se o otevřené řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky dle § 56 ZZVZ.
Informace o zadávacím řízení:

Adresa profilu zadavatele:

„Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť
a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I“
Otevřené
Veřejná zakázka na služby
OVZ/2020/0019
Z2020-026344
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Evidenční číslo ve VVZ:

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Předmět veřejné zakázky:

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření
smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Účelem
veřejné zakázky je dočasné zajištění údržby svěřených
ploch, dětských hřišť a sportovišť v přechodném období,
než bude zrealizováno a ukončeno zadávací řízení na
komplexní zajištění údržby zeleně na svěřených
plochách.
Jedná se o území MČ Praha 8 oblast I, o celkové výměře
území 160 262 m2.
Dále a blíže viz zadávací dokumentace.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Jednotkové ceny za řádně provedené služby dle smlouvy
a další související úkony jsou stanoveny v příloze č. 1
této smlouvy. Plnění dle této smlouvy nesmí přesáhnout
finanční limit ve výši 1 000 000 Kč bez DPH.
(Dílčí jednotkové ceny jsou uvedeny ve Smlouvě
o poskytování služeb)
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Označení účastníků zadávacího řízení:

Firma nebo název uchazeče

IČO:

Sídlo:
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré
Město
Jana Čermáka 35, Horka, 282 01
Přišimasy

L&R VASKO Service s. r. o.

080 19 509

RTD servis, s.r.o.

242 17 808

REVITAL – VRBČANY, spol.
s r.o.

645 82 400

č.p. 28, 570 01 Horní Újezd

CEBU service s.r.o.

059 64 890

Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Firma nebo název uchazeče
CEBU service s.r.o.

IČO:
059 64 890

Sídlo:
Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady

Odůvodnění výběru dodavatele:
Jediným kritériem hodnocení je dle zadávací dokumentace nejnižší „Jednotková nabídková cena“
bez DPH. Komise v souladu se zadávací dokumentací provedla hodnocení údajů z nabídek v rámci
kritéria nejnižší jednotková nabídková cena bez DPH tak, že stanovila pořadí jednotlivých nabídek podle
výše jejich nabídkových cen bez DPH.
Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu byla pak vyhodnocena nabídka s nejnižší jednotkovou
nabídkovou cenou bez DPH.
Komise na základě provedeného hodnocení nabídek vybrala jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku
účastníka zadávacího řízení CEBU service s.r.o. (IČO: 059 64 890), se sídlem Londýnská 674/55,
120 00 Praha 2 – Vinohrady, který nabídl nejnižší jednotkovou nabídkovou cenu ve výši 490 782,96
Kč bez DPH a splnil veškeré požadavky zadavatele a splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
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Výsledek hodnocení nabídek:
Výsledné
pořadí

Firma nebo název účastníka zadávacího řízení

Nabídková cena v Kč
bez DPH

1.

CEBU service s.r.o.

490 782,96

2.

REVITAL – VRBČANY, spol. s r.o.

550 461,26

3.

L&R VASKO Service s. r. o.

628 904,48

4.

RTD servis, s.r.o.

639 256,14

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Zadavatel v tomto zadávacím řízení při podání nabídky použil elektronické prostředky.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střed zájmů:
Střet zájmů nebyl zjištěn.
Důvod nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť předmětem veřejné zakázky je stejný
související druh plnění a zadavatel nepovažuje rozdělení této veřejné zakázky (oblasti I) na části ani za
účelné ani za hospodárné.
Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesování veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
V Praze dne 8. 10. 2020

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb
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