
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 56 
 DNE: 18. 11. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 900/2020/SRI 

 

NÁZEV: 
 

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stromořadí II“    

 

ANOTACE: 
Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stromořadí 
II ve Žďáře nad Sázavou“ 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 
výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stromořadí II ve Žďáře 
nad Sázavou“ tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.   

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval:  
 

Předkládá: odbor SRI 

 

 



Nazev materialu: Vysledky vyberoveho rfzenf na dodavatele stavby ,Revitalizace 
stromoradf II ve Zd'are nad Sazavou" 

Pocet stran: 1 

Pocet pi'floh: Protokol o druhem jednanf hodnotfci komise 4 

Pop is 
Vei'ejna zakazka na dodavatele stavby ,Revitalizace stromoi'adi II ve Zd'ai'e nad Sazavou" 

Dopad do rozpoctu mesta 
Dopad do rozpoctu na rok 2021, nabfdkova cena 3 948 793,- Kc bez DPH tj. 4 778 039, 53,- Kc 
vcetne DPH 

Geneze pripravy 

Vypracovanf projektove dokumentace v obdobf r. 2019 firmou lng. Josef Soucek, Neveklov 
Vyhlasenf vyberoveho i'fzeni na dodavatele stavby 

Navrh reseni 
1. RM schvaluje die predlozeneho materialu 
2. RM neschvaluje die pi'edlozeneho materialu 

Varianty navrhu usneseni 

Rada mesta po projedn~nf schvaluje vysledky vyberoveho i'fzenf na dodavatele stavby, 
Revitalizace stromoi'adf II ve Zd'ai'e nad Sazavou" tak jak je doporucila komise pro posouzenf a 
hodnocenf nabfdek. 

Rada mesta po projednanf neschvaluje vysledky vyberoveho i'fzenf na dodavatele stavby 
,Revitalizace stromoi'adf II ve Zd'are nad Sazavou" tak jak je doporucila komise pro posouzenf a 
hodnocenf nabfdek. 

Doporuceni predkladatele 
Odbor strategickeho rozvoje a investic doporucuje material c.j. 900/2020/SRI schvalit 

Stanoviska 



cVROf'SM Ul.JO: 
E\'lOpAA~ sVUktuurd a ·nvostitni fo.nd'l 
Op<:ra!ni p<egmm Zi-.'O!nl p1c.;!ledl 

, r /' , , 

PROTOKOL 0 DRUHEM JEDNANI HODNOTICI KOMISE 

ADMINISTRACE 

Verejna zakazka je zadavana dle zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanf verejnych 
zakazek, ve znenf pozdejslch predpis~ (dale jen Zakon) 

. orl.d1 zadavadno Hzenf z·ednodusene podHmitnf rrzenl 
Druh zakazky __ Siuzby __ ··········· . ···--· .. :.;_;_:__ ___ -----! 
Pred okhidana f!~dnota ~akazky 5.352.914 501 - Kc bez DPH 
Adresa rofifu zadavatele ________ http_?:/fzakaz~y.zdarns.cz[ . 
_!>.~tum za~enf Nzenl 23.09.2020 -----1 

Zakazka je zadavana v certifikovanem e!ektronickem nastrojl E-ZAK, ktery je 
dostupny na https://zakazky.zdarns.cz/ 

;zadqyat,el: 
Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zlzkova 227/1 
591 31 Zd'ck nad Sazavou 

Za$toupeni.Q.QQ1e § 43 Zakona: ·····l 
QCM, s.r.o. 
se sidlem Herspicka 813/51 

639 00 Brno 
zapsana v obchodnlm rejstrfku I 
spisova znacka c 40722 vedena u I 
I K;ajskeho ::: ~ Br-ne ____ -- j 
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EVROP:lKA u.•;a 
Ewop.s,;vo stt\.k!:.,.;~·M '\* ~~~~\ RsC~nf fclf'~'¢1 

OtmraCt•f pn.>;f\\"!1 

1 PROTOKOL 0 DRUHEM JEDNANf HODNOTICI KOMISE 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 27. 10. 2020 

1.1 Uvodni ustanoven1 

Hodnotfcf komise plnf zaroven funkci: 

• komlse pro posouzenl nabldek 

Komlse zasedla vyse uvedem?ho dne na adrese sidla zadavatele od 12:20. 

Je pfftomno 5 radne jmenovanych clem5 komlse. 

Clenove komise prevza!i svoje jmenovan! a prohlasujf svoji nepodjatost ve 
smyslu § 44 Zakofla. 

Komise muze jednat a usnaset se. 

1.2 Posouzeni nabidek vc. kvalifikace 

Komise konstatuje1 ze vsichni vyzvanf ucastnlci ve lhute stanovene komisl 
reagovaii na zadost 0 objasnenf nekterych nejasnostl v nabfdce. 

Komise posoudila objasnenf nabfdky ucastnfka, ktery se dle hodnotkiho kriterla 
umistil jako prvnf v pofadi Katerina Tepia, ICO: 07353464. 

ucastnik vyjasnll, ze soucastl referencnkh zakazek oylo i kaceni1 udrzba a 
m1sledne pece trvajk1 alespon rok. uSoucastf techto uvedenych zakazek by/o 
taktez kacen~ osetfenf a uddba dfevin po de!ku vice nez jeden rok, Do kryclho 
!istu by/a doplnena dais! zakazka v Radotfne Praha16, kde bylo rizjkove k;kenf a 
dais/ fez stromlJ spolecne s vysadbaml a peCf o vysazene stromy trvajfcf v deice 
1 rok a die sm!ouvy s prodlouzenfm na roky dva. Tato zakazka taktei splnuje 
poiadavky a je podobnejs/ v tom, ze se takle1 0 praci pro mesto," 



EVROPSKA UN!I:: 
Evrops\4 ;imk(ut,,'n! a ;,,,.,~i!n! fOO<.') 

Opcr:&CM pror,yam ~:iv;xtni prostlcdi 

Objednatel Sluzba 

I 
I f·1artln Zalo?.enf 

' SIHE.K,Vrchotovy parku a 

Janovlce okrasne 

zahrady 

r-~lestska cast Praha Real!zace 

16, Radotin, vysadeb 

kontakt adm.bw:lov 

 

 

u 

Rozsah sluzby 
. . ·~ -=---· 

Cena sluzby Termfn 

v Kc bez realfzace 

DPH od ·do 

'" 
, _ _.w, 

Osetfenf strorm1, kah1nf 2500000 2018·2019 
stromu, vysadba stromu, 

, trva!e, zalozenf travn!ku, 
l!kvldace odpadu, mode!ace 

kc 
terenu, 3 roky povysadbova 
pece 

···--·-
9'53439 kt osetrenf stromu, katenf 2019-2021 

stromu, vysadba stromt't 

trvalek, zaJoienf travnfku, 

llkvldace odpadu, mode!ace 

terenu, 1 roky povysactbova 

pece 

... ···--··· ""'"--'-"'' 

Ucastnfk rovnez dodal profesnf zivotopis pana J. Tepleho v ceskem jazyce a 
dolozil delku praxe arboristy spo!ecne s pn3vnlm vztahem vuci dodavateli. Die 
poskytnutych informaci se <Jrborlsta ucastnil min. dvou 2 obdobnych zakazek 
v poslednkh 2 letech jako je predmet ptnenf predmetne verejne zakazky. 
Ucastnik do!oz!l I opraveny harmonogram plneni realizace dfla. 

Hodnotid komlse posoudila nabfdkovou cenu ucastnlka, kten:1 cinf 3.948. 793, a je 
tedy pod hranid predpokladane hodnoty (pod hranid predpokladane hodnoty se 
umlstily nabfdky na 2.-6. mfste). Komise porovnala jednotlive po!ozky ve vykazu 
vymer u ucastnfku, kterf se umfstili na 1. - 3. mfste die hodnotfdho krlterla. 

Katefina Tephi, 
ICO: 07353464 ........ --+--= 

Uznatelne 3.288.438,00 
m)klady 
Neuznateln-~-~ 317.620100 

Antonfn-Pf.lbyl- ·OK GARDEN s.r.o. l 
ICO: 762972:1.? IC0!"77571.~ . .:;;_9.:;_7_-{ 
3.307.085,00 3.666.312,99 

I 299.900,00 
m3klady 1 

----+~=--
1 894.795100 Nasledna pece !342. 735,oo 

J;rtroky _____ '------

Nejvyssi cenovy rozdfl byl zaznamem3n u m3sledne pece 1 naopak u neuznatefnych 
nakladfJ by! ucastnfk Katerlna Tepla z tikhto 3 zkoumanych nabfdek nejdrazsf, 
Komise povazuje za zasadni1 ze ceny za jednot!ive dreviny byly u posouzenych 
cenovych nabfdek bud' stejne nebo obdobne. Cenovy rozdll mezi zkoumarrymi 
nabfdkami je predevsfm zapflcinen ocenenfm polozek v n)mci nas!edne pece. 
Hodnotfd komise povazuje tyto nabfzene ceny za realizovatelne. 
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EVHOJ'SKA t:Mfi 
€vrcJj$.kl) st....,,,~ ,::3-"';,t a ;n-,cslltr, '0<1~'.~1 

Cpe-ratnl ptr.:gram );vt.Y~>ti f.<i'<.::.&tfe-tf1 

Komlse se jednomyslne shodla, ze nabfdka ucastnika Katerlna Tepla neobsahuje 
mimofc1dne nfzkou nabidkou cenu a je bezvadna. 

1.3 Zaverecna ustanoveni 

Komise doporucuje Zadavateli vybrat ucastnika Katefina Tephl, !CO: 
07353464, jelil<oz tato nabidka je ekonomicky nejvyhodnejsl. Komise ukoncila 
svoji Cinnost. 

1.4 Podpisy cJenfi komise 

  

,   
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