
 
 

Písemná zpráva zadavatele  
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“) 
 

Název zakázky Komplexní údržba zeleně v městském obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

Druh zakázky Služby, nadlimitní otevřené řízení 

CPV 77300000-3 

 

Název zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a 

Hulváky 

Sídlo zadavatele Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory 

IČ zadavatele 00845451 

WWW zadavatele http://www.marianskehory.cz 

Profil zadavatele https://vz-marianskehory.ostrava.cz 

Osoba oprávněná jednat za 

zadavatele 

Ing. arch. Liana Janáčková - starostka 

 

Předmět veřejné zakázky 

Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na 
jednu, více či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro 

každou část zakázky. 

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování 
služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky.  
 

Zakázka je rozdělena na následující části: 

Část 1: Údržba travnatých ploch 

Jedná se o pravidelné provádění údržby travnatých ploch a ošetřování záhonů růží a trvalek. Zejména 

se jedná o jarní a podzimní vyhrabávání listí, běžné a občasné kosení, údržba záhonů růží a trvalek a 
výsadbové práce trvalek, cibulovin, letniček, růží a okrasných trav. Součástí zakázky je také vyčištění 

zelených ploch od všech nečistot rostlinného charakteru a rovněž od odpadků – papírů, plastových 
láhví apod. Předmětem zakázky je také zajištění odvozu a odborné likvidace těchto odpadů (např. 

uložení na skládku, odevzdání specializované firmě apod.) vč. úhrady poplatku za jeho uložení. Kosení 

bude prováděno zpravidla 7x ročně. Počet kosení může být navýšen dle objednávek zadavatele. Stejně 
tak může být počet kosení ponížen.  

 

Část 2: Údržba dřevin 

Jedná se o pravidelné provádění odborné údržby dřevin a keřů. Zejména se jedná o ořezy stromů, 

odstranění pařezů, kácení stromů, instalaci bezpečnostních vazeb a jejich kontroly  a výsadby stromů. 
Dále se jedná o pravidelnou údržbu keřů a keřových skupiny a výsadby keřů. Předmětem zakázky je 

také zajištění odvozu a odborné likvidace odpadů (např. uložení na skládku, odevzdání specializované 
firmě apod.) vč. úhrady poplatku za jeho uložení.  

 

Identifikační údaje vybraného dodavatele vč. ceny sjednané ve smlouvě 

Zadavatel zrušil zadávací řízení v obou částech dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož  se v průběhu zadávacího řízení vyskytly 

důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 

pokračoval.  



 
 

Účastníci zadávacího řízení 

1 

ARBOR MORAVIA s. r. o., Přemyslovců 307/65, 709 00 Ostrava Mar. Hory, IČ 

25383035 

2 

Společnost VYKRUT a Hečko - Údržba zeleně Mariánské Hory a Hulváky, vedoucí 

společník VYKRUT zahradní služby a. s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 

Ostrava, IČ 03921921 a společník Zdeněk Hečko, Letní 485/11, 736 01, Havířov - 

Šumbark, IČ 461 46 377 

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 
vyloučení 

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.  

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo 

dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění 

jejich výběru 

Smlouva nebyla uzavřena.  

Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi 

Bez poddodavatelů  

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, 

byla-li použita 

Netýká se 

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Netýká se 

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Netýká se 

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, 

pokud k tomuto došlo 

Při posouzení doručených nabídek bylo zjištěno, že i přes obsáhlý popis jednotlivých položek pro 

ocenění předmětu zakázky došlo k rozdílnému pochopení příslušných činností a  z toho vyplývající 
neporovnatelnosti nabídek v obou částech zadávacího řízení. 

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

Nabídky požadovány v listinné podobě, zadavatel nevlastní prostředek pro elektronický příjem 

nabídek.  



 
 

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet 

zájmů zjištěn 

Netýká se 

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel 
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Netýká se 

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 
3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Netýká se 
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