„Květinová výzdoba a údržba stálé zeleně ve vybraných objektech zadavatele“

Písemná zpráva zadavatele
zpracovaná podle ustanovení § 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“) pro veřejnou zakázku ev. č. Z2019-00577

Veřejná zakázka na dodávky
zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) pod názvem:

„Květinová výzdoba a údržba stálé zeleně ve vybraných
objektech zadavatele“
nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
ZADAVATEL:

Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha
1, Malá Strana
ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
Osoba zastupující zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením podle § 43 zákona

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Zastoupená:
Osoba oprávněna k jednání
a podpisu smlouvy:

Česká republika - § 4 odst. 1 písm. a) zákona
organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1, Malá Strana, kód obce NUTS 500054
00006572
CZ00006572
bykaigw
Mgr. Janem Morávkem, vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny
Ing. Mgr. Naďa Formanová, ředitelka odboru hospodářské správy

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona osoba zastupující zadavatele na základě
uzavřené příkazní smlouvy č. 0362-12 a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující zadavatel“).
Název:
S – Invest CZ s.r.o.
Sídlo:
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:
25526171
DIČ:
CZ25526171
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Eliška Kudělková, jednatelka
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2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění květinové výzdoby, vč. aranžérských prací a údržba zeleně ve
vybraných objektech zadavatele. Prostory objektů zadavatele, vč. prostor, které mívá zadavatel zapůjčeny,
slouží jednak k běžnému provoznímu využití, ale též k pořádání různých reprezentativních a protokolárních
akcí, jsou trvale vybaveny zelení (hrnkové květiny a rostliny). Kromě toho jsou jak pravidelně, tak
mimořádně, vybavovány různými květinovými dekoracemi.
Zadavatel hledá dodavatele, který bude zajišťovat:
• dodávku a instalaci pravidelné a mimořádné květinové výzdoby,
• pravidelnou údržbu stálé zeleně (hrnkových rostlin a květin), případně doplňování této zeleně.
Zadávané dodávky a služby budou realizovány v těchto objektech zadavatele v Praze a v prostorách, které
mívá v Praze zadavatel zapůjčeny k pořádání některých protokolárních akcí:
• Objekt Sněmovní 176/4 (budova A, B, C, D)
• Objekt Malostranské náměstí 6/18 a 7/19, (budova E, F)
• Tomášská 8/3 a 518/1 (budova G, H)
• Objekt Sněmovní 1/1 (budovy J, K)
• Objekt Ladronka, U Ladronky 1334/31
• Lichtenštejnský palác (U Sovových mlýnů 506/4)
• Hrzánský palác (Loretánská 177/9)
Dodávky květin a výzdoby mohou být realizovány i v jiných než výše uvedených objektech a prostorách
v Praze, a to i mimo ni do cca 15 km od jejích hranic.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena vybraného dodavatele činí 9.678.440 Kč bez DPH.

4. Zvolený druh zadávacího řízení
otevřené, nadlimitní režim

5. Identifikační údaje účastníků řízení
Nabídka číslo 1:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

BOHEMIA REGIA, spol. s r.o., BOHEMIA REGIA, Ltd. (v
jaz. angl.), BOHEMIA REGIA, GmBH (v jaz. něm.)
U Krčského nádraží 86/38, 140 00 Praha 4 - Krč
společnost s ručením omezeným
45800111

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
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7. Identifikační údaje vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

BOHEMIA REGIA, spol. s r.o., BOHEMIA REGIA, Ltd. (v
jaz. angl.), BOHEMIA REGIA, GmBH (v jaz. něm.)
U Krčského nádraží 86/38, 140 00 Praha 4 - Krč
společnost s ručením omezeným
45800111

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka číslo 1, kterou podal účastník zadávacího řízení BOHEMIA REGIA, spol. s r.o., je jedinou nabídkou,
která současně nejlépe splňuje požadavky zadavatele.

8. Identifikační údaje poddodavatelů vybraného dodavatele
Dodavatel ve své nabídce nespecifikoval žádné poddodavatele a tito poddodavatelé nejsou zadavateli známi.

9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmu a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmu zjištěn
U žádné z osob zadavatele ani zástupce zadavatele případně přizvaných osob nebyl zjištěn střet zájmu.

10. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky
Důvodem nerozdělení veřejné zakázky je dodávání stejného druhu zboží (květinová výzdoba). Rozdělením
zakázky by vzniklo nepřiměřené riziko navýšení nákladů na plnění a potíže při koordinaci jednotlivých
dodavatelů.
V Brně dne 21.5.2019
Ing. Eliška Kudělková
zástupce zadavatele
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