PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Městské lesy Chrudim, s.r.o.
Resselovo náměstí č.p. 77
537 01 Chrudim
IČO: 27465659
DIČ: CZ27465659
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Odvárkou, jednatelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Rodinný park Podhůra“
1.

Druh zadávacího řízení a postup zadavatele:

Veřejná zakázka s názvem Rodinný park Podhůra je nadlimitní veřejnou zakázkou na dodávky, která je
zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zakázka byla zahájena dne 18. 1. 2022 odesláním Oznámení
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 zákona. Oznámení o zahájení zadávacího
řízení bylo uveřejněno dne 21. 1. 2022 v Úředním věstníku Evropské unie pod č. 2022/S 015-032556
a ve Věstníku veřejných zakázek po ev. číslem zakázky Z2022-002916.
2.

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vícepodlažního
otevřeného exteriérového herního prvku bez zastřešení sestávajícího se z domečků, lávek,
tobogánu, schodišť, apod. (dále též jen „3D bludiště). 3D bludiště, které nahradí lanový park
situovaný na jižním okraji města Chrudim bude plnit funkci rekreační, volnočasovou a sportovní. Bližší
specifikace a technické podmínky plnění zakázky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci vč. projektové
dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, které jsou uveřejněny na profilu
zadavatele.
Projekt Rodinný park Podhůra se uchází o spolufinancování z Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu (výzva 1/2022/117D72100) jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
3.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:

Cena bez DPH:
DPH:
Cena vč. DPH:
4.

8 586 780,- Kč
1 803 224,- Kč
10 390 004,- Kč

Označení účastníků zadávacího řízení:
Seznam účastníků
Poř. číslo
účastníka

Název účastníka

Adresa sídla, IČO

1

Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827

5.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Nerelevantní. Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
6.

Označení vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo a odůvodnění jeho
výběru:

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka účastníka Gardenline s.r.o., se sídlem Na
Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 27263827 s celkovou nabídkovou cenou 8 586 780,- Kč bez
DPH.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ve smyslu § 114 odst. 1 zákona
ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky stanovil, že
ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč
bez DPH. Zadavatel v zadávacích podmínkách zároveň stanovil, že pokud je v zadávacím řízení jediný
účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení (§ 122 odst. 2
zákona).
7.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:

Vybraný dodavatel identifikoval následující poddodavatele:
•

8.

Unipark s.r.o., Životského 4453/15, Židenice, 618 00 Brno, IČO: 28462874 – SO01-3D bludišttě
architektonicko-stavební řešení.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:

Nerelevantní. Nebylo použito.
9.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nerelevantní. Nebylo použito.
10.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nerelevantní. Nebylo použito.
11.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Nerelevantní. Zadávací řízení nebylo zrušeno.
12.

Odůvodnění jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:

Nerelevantní. Nabídky byly přijímány výhradně v el. podobě.
13.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením následně přijatých opatření:

Nerelevantní. Střet zájmů nezjištěn.
14.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:

Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části s ohledem specifika předmětu jejího plnění. Předmět veřejné
zakázky tvoří funkční celek, který je realizován v jednom místě. Případné rozdělení předmětu plnění
na více částí a jejich realizace více dodavateli by značně komplikovala koordinaci jednotlivých dodávek
a prací, jejich návaznost i samotné provádění instalace dodávaných prvků. Zcela zásadní komplikace by
pak v případě rozdělení zakázky na části mohla nastat z hlediska bezpečnosti a správné funkčnosti

jednotlivých herních prvků, a dále v otázce rozdělení zodpovědnosti za vady a záruky. Všechny tyto
okolnosti vedly zadavatele k závěru, že zakázka bude zadána jako celek bez rozdělení na části ve smyslu
zákon.
15.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
zákona:

Nerelevantní. Výše obratu nebyla požadována.

V Chrudimi
podepsal Ing.
Ing. Zdeněk Digitálně
Zdeněk Odvárka
Datum: 2022.05.26
Odvárka
06:31:12 +02'00'
……………………………………………………

Ing. Zdeněk Odvárka, jednatel
Městské lesy Chrudim, s.r.o.

