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12841/SOPP/16

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha - Chodov
RNDr. František Pelc - ředitel
62933591

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona,
vyhotovil tuto písemnou zprávu.
1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení
Předmět veřejné zakázky:
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Cena sjednaná ve smlouvě:

Nebyla uzavřena smlouva
Zvolené zadávací řízení:
Otevřené řízení
2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče
Obchodní firma nebo název / obchodní
Nebyl vybrán žádný uchazeč
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:

3. Identifikační údaje všech uchazečů, které byly předmětem posouzení
Seznam nabídek, které jsou předmětem posouzení nabídek
Pořado Obchodní firma nebo název /
Sídlo / Místo
vé číslo Obchodní firma nebo jméno
podnikání, popř. místo
nabídky a příjmení:
trvalého pobytu včetně
země, z níž pochází
Korměřížská 134, 768
1
Rovina, a.s.
24 Hulín
Hvězdova 1716/2b, 140
2
PAS Natura s.r.o.
00 Praha 4 - Nusle

IČ

64508510
26035782

1

Slezská 2766, 73801
Frýdek-Místek
Rudolfovská tř. 597
370 01 České
Budějovice
U Svitavy 2, 618 00
Brno
České Budějovice 3,
Pražská tř. 495/58, 370
04
Plzeňská 16/3217,150
00 Praha 5
Poříčí 247, 37382
Boršov nad Vltavou
Jamská 2488/65
591 01 Žďár nad
Sázavou

3

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

4

ZVÁNOVEC a.s.

5

Ekostavby Brno, a.s.

6

SWIETELSKY stavební s.r.o.

7

HOCHTIEF CZ a.s.

8

Auböck s.r.o.

9

AQUASYS spol. s r.o.

10

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801 37901
Třeboň

7720161

11

TALPA - RPF, s.r.o.

Holvekova 36, 718 00
Ostrava - Kunčičky

64615391

45193118
26026279
46974687
48035599
46678468
26089785
25344447

4. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění
jejich vyloučení
Obchodní firma nebo název / obchodní
Kavyl, spol. s r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Mohelno 563, 67575 Mohelno
pobytu (příp. doručovací adresa):
49975358
IČ:
Odůvodnění vyloučení:

Překročení maximální stanovené ceny

5. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu dle § 77 zákona, pokud došlo k takovému vyloučení
Obchodní firma nebo název / obchodní
nebyli
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Odůvodnění vyloučení:

6. Důvod zrušení zadávacího řízení, pokud bylo zadávací řízení zrušeno:
Na základě průběhu zadávacího řízení, konkrétně při posuzovaní jednotlivých položek v nabídkách,
bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR
Bažantula“ nebyla technicky ani právně dostatečně pořešena veškerá problematika, která je nutná k
realizaci zakázky (např. uložení organického materiálu v lokalitě Dvořisko, deponie zemin, kácení
dřevin na ostrovech) a je nutné zakázku zrušit. Zajištění inženýrské činnosti bylo v případě Dvořiska
zanedbáno. Nebylo přihlédnuto k aktuálnímu stavu pozemků a u příslušných úřadů nebylo
2

projednáno povolení vykácení vzrostlých dřevin ani plánovaná navážka rybničních sedimentů a
organické hmoty. K projednání s orgány státní správy však bude nutno zpracovat dokumentaci dle
stanovené vyhlášky a spolu s parametry navážky podrobně popsat i způsob rekultivace. Zároveň
bude nutné zajistit povolení ke kácení dřevin v dané lokalitě. Veškeré tyto činnosti vyvolají změny v
projektové dokumentaci v popisné i rozpočtové, dokladové části a především v rozpočtové části.
Dle § 84, odst. 2, písm. d) a e) zákona 137/2006 Sb.

V Praze dne 15.12.2016

……………………………………………………………………………………
RNDr. František Pelc - ředitel
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