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Zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení§ 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Informace o zadávacím řízení:

Název zadavatele: Městská část Praha 8
Sídlo zadavatele: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8
IČ zadavatele: 00063797

Název veřejné zakázky: „Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady
Praha 8 - Libeň"
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona

Druh zadávacího řízení: č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
zákon")li 

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce
stávajícího parku Thomayerovy sady, a to dle

Předmět veřejné zakázky: přílohy č. 4 zadávací dokumentace. Předmět
plnění zahrnuje zejména opravu cestní sítě
včetně výměny nebo opravy prvků mobiliáře a
drobné architektury.

Cena sjednaná ve smlouvě: Celková cena za provedení díla dle smlouvy činí
16.583.738,- Kč bez DPH.

Označení účastníků zadávacího řízení:

č. Firma nebo název účastníka zadávacího Sídlo IČřízení

1. ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Tábor s.r.o.
Beranova Lhota 10, 391 37

14504588Chotoviny
Společnost „Sdružení BULDIX

2. a BAOBAB - Thomayerovy sady" K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3 24204811
(správce společnosti: BULDIX s.r.o.)

3. GREEN PROJECT s.r.o.
Dobřejovická 194, 252 43

27195783Průhonice
4. Gardenline s.r.o. Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice 27263827

Společnost „PROMINECON - GABRIEL, Park Revoluční 767/25, 110 005. Libeň" (správce společnosti: PROMINECON Praha 1- Staré Město 25110977
CZ a.s.")
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Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Firma nebo název
Sídlo IČ

účastníka zadávacího řízení

GREEN PROJECT s.r.o. Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice 27195783

Zadavatel v souladu s ustanovením§ 48 odst. 5 písm. d) zákona rozhodl o vyloučení účastníka GREEN
PROJECT s.r.o. zadávacího řízení z důvodu, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3
letech od zahájení zadávacího řízení závažných a opakovaných pochybení při plnění dřívějšího
smluvního vztahu se zadavatelem, která vedla k předčasnému ukončení smluvního vztahu, a to
konkrétně k odstoupení od Smlouvy o dílo č. ev. 2015/0121/OZI.DZI (č. 2/3224/2015) uzavřené dne
9.3.2015, jež se stalo účinné dne 13.5.2015.

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Firma nebo název uchazeče Sídlo IČ

Gardenline s.r.o. Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice 27263827

Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, pokud jsou zadavateli známi:

Firma nebo název Sídlo IČ
poddodavatele

MAAD Group s.r.o.
Nad Závodištěm 379/1, Velká Chuchle, 159 24764779

00 Praha 5

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:

Zadavatel v současné době nedisponuje příslušným softwarovým vybavením pro zabezpečení plně
elektronické komunikace při zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu zadavatel v tomto
zadávacím řízení při podání nabídky nepoužil elektronické prostředky, ale jiné komunikační
prostředky.

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesová ní veřejné zakázky:
Mgr. Tomáš Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb ÚMČ Praha 8

V Praze dne 15 ½. 2o11 ,\,?J~Jt;~::t~~~~~Jép~ 8
<;dbn, právních služeb

Zenklova 1/35 (1)/i.Jť eo 48 Praha 8 - Libeň

Mgr. Tomáš Kudela
pověřený vedením odboru právních služeb
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