OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
ZADAVATEL:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Ing. Pavlem Janatou, místostarostou
00290629

Veřejná zakázka:
„Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč – jih“
Zadavatel v souladu se závěry hodnotící komise k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na
služby, zadávané v otevřeném řízení, dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
O ZNA M UJ E , ŽE R O ZH O DL
o výběru dodavatele, jehož nabídka vyhověla všem požadavkům stanoveným zákonem a
zadavatelem a byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

I.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název:

Společnost pro údržbu zeleně jih (účastníci společnosti KLEE s.
r. o. a Zahrady Svoboda s. r. o.)

Vedoucí společník:
Sídlo / místo podnikání:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

KLEE s. r. o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
112
29259312
CZ29259312

Společník:
Sídlo / místo podnikání:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

Zahrady Svoboda s. r. o.
Koněšín 104, 675 02 Koněšín
112
04737393
CZ04737393

II.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně údajů rozhodných
pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
1. Základní způsobilost:
• Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti účastníka KLEE s.r.o. ze dne 28.12.2021
podepsané Bohuslavem Klee, jednatelem
• Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti účastníka Zahrady Svoboda s.r.o. ze dne
30.12.2021 podepsané Ing. Vladimírem Svobodou, jednatelem
2. Profesní způsobilost:
• Výpis z obchodního rejstříku KLEE s.r.o. ze dne 29.12.2021 elektronicky podepsaný
Městským soudem v Praze
• Výpis z obchodního rejstříku Zahrady Svoboda s.r.o. ze dne 29.12.2021 elektronicky
podepsaný Krajským soudem v Brně

• Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku KLEE s.r.o. obsahující živnosti Poskytování
služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost a Poskytování
technických služeb ze dne 29.12.2021 elektronicky podepsaný MPO
• Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Zahrady Svoboda s.r.o. obsahující živnosti
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost a
Poskytování technických služeb ze dne 29.12.2021 elektronicky podepsaný MPO
3. Technická kvalifikace:
• Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace účastníka Společnost pro údržbu zeleně jih významné služby a osvědčení o vzdělání odborné osoby ze dne 4.1.2022 podepsané
Bohuslavem Klee, jednatelem, obsahující zakázky i. „Krajinná zeleň Slovácka“, pro Šarovec,
z.s., dodavatel Zahrady Svoboda s.r.o., finanční objem celé zakázky v Kč bez DPH za 12
měsíců: 3.276.000,- Kč, realizace referenční zakázky: 1/2019-12/2019, popis předmětu:
Údržba travnatých ploch a péče o zeleň na lokalitách Bánov, Slavkov a Veselí nad Moravou;
ii. „OC Aventin Jihlava“ pro Makostav servis Znojmo s.r.o., dodavatel Zahrady Svoboda s.r.o.,
finanční objem celé zakázky v Kč bez DPH za 12 měsíců: 3.574.200,- Kč, realizace referenční
zakázky: 1/2019-12/2019, popis předmětu: Údržba a péče o zeleň OC Aventin Jihlava;
osvědčení o vzdělání odborné osoby: Ing. Vladimír Svoboda, Mendelova univerzita v Brně,
Zahradnické inženýrství – obor zahradnictví, vysokoškolské vzdělání
• Životopis Ing. Vladimír Svoboda ze dne 30.12.2021 elektronicky podepsán Ing. Vladimírem
Svobodou
• Čestné prohlášení – přehled technických zařízení účastníka Společnost pro údržbu zeleně jih
ze dne 28.12.2021 podepsané Bohuslavem Klee, jednatelem: 2 zahradní travní traktory
(Zahradní traktor Solo a Zahradní traktor Expert 105), 2 zahradní travní motorové sekačky
(Husqvarna 525RX, Gianni FerrariTurbo 2), 1 zařízení pro odvoz travní a dřevní hmoty (Zetor
80 s vlečkou), 1 zařízení na rotační mulčování (Mulčovač Vermire STH), vše v majetku
společnosti
Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je
zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. a) zákona:
• Čestné prohlášení účastníka Společnost pro údržbu zeleně jih o pojištění odpovědnosti za
škodu ze dne 29.12.2021 podepsané panem Bohuslavem Klee.
III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka účastníka Společnost pro údržbu zeleně jih KLEE s. r. o. Zahrady Svoboda s. r. o., sídlem:
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7, IČO: 29259312, byla podána v souladu se zadávací dokumentací a
v souladu se zákonem a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
V Třebíči dne:

………………………………………….
v z. Ing. Martin Cetkovský
WALLET s.r.o.

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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