PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Mgr. Ivana Stráská - hejtmanka
70890650

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu) pro vybraná zvláště chráněná území v
působnosti Jihočeského kraje“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona,
vyhotovil tuto písemnou zprávu.

ČÁST č. 1 Ďáblík
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
49 900,- Kč bez DPH; 60 379,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 6:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Ing. Jiří Marek
Chvalkov 22
374 01 Čížkrajice
Fyzická osoba
40712630

Nabídková cena v Kč bez DPH:

49 900,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

60 379,-

Účastník č. 14:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:
Nabídková cena v Kč bez DPH:

Vojtěch Študent
Zahradní 241, Ševětín 373 63
Fyzická osoba
01448099
61 000,1

61 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Ing. Jiří Marek
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Chvalkov 22
374
01 Čížkrajice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
40712630

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------
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j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 2 Dvorčice
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
32 900,- Kč bez DPH; 32 900,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 9:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:
Nabídková cena v Kč bez DPH:

CER s.r.o.
Hlinice 76, 390 02 Tábor
Společnost s ručením omezeným
25175670
42 000,3

Nabídková cena v Kč s DPH:
Účastník č. 11:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

50 820,-

Martin Štrobl
Číčenice 41, 38771 Číčenice
Fyzická osoba
04854764

Nabídková cena v Kč bez DPH:

32 900,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

32 900,-

Účastník č. 14:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Vojtěch Študent
Zahradní 241, Ševětín 373 63
Fyzická osoba
01448099

Nabídková cena v Kč bez DPH:

42 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

42 000,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Martin Štrobl
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Číčenice 41, 38771 Číčenice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
IČO:

04854764

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
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firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

-----------------------

IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 3 Dvořiště
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
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Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
82 500,- Kč bez DPH; 99 825,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 6:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Ing. Jiří Marek
Chvalkov 22
374 01 Čížkrajice
Fyzická osoba
40712630

Nabídková cena v Kč bez DPH:

82 500,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

99 825,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Ing. Jiří Marek
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Chvalkov 22
374
01 Čížkrajice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
IČO:

40712630

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
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Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

-----------------------

IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 4 Radomilická mokřina
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:

7

Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
605 500,- Kč bez DPH; 732 655,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 7:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Luboš Pícha
Krasejovka 11
370 07 České Budějovice
Fyzická osoba

IČO:

60872535

Nabídková cena v Kč bez DPH:

700 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

847 000,-

Účastník č. 12:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Ladislav Lešák
Čestice 56, 38719 Čestice
Fyzická osoba

IČO:

41915283

Nabídková cena v Kč bez DPH:

646 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

781 660,-

Účastník č. 13:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

POHŘÍ CD s.r.o.
Linecká 277, Český Krumlov
Společnost s ručením omezeným

IČO:

28109881

Nabídková cena v Kč bez DPH:

650 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

650 000,-

Účastník č. 16:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

REVITA CZ o.p.s.
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
Obecně prospěšná společnost
28079086
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Nabídková cena v Kč bez DPH:

605 500,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

732 655,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
REVITA CZ o.p.s.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Obecně prospěšná společnost
Právní forma:
28079086

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
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-------------------------------------------------------------------------j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 5 Tůně u Špačků
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
189 000,- Kč bez DPH; 189 000,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 6:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Ing. Jiří Marek
Chvalkov 22, 374 01 Čížkrajice
Fyzická osoba
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IČO:

40712630

Nabídková cena v Kč bez DPH:

189 900,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

229 779,-

Účastník č. 7:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Luboš Pícha
Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice
Fyzická osoba

IČO:

60872535

Nabídková cena v Kč bez DPH:

210 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

254 100,-

Účastník č. 12:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Ladislav Lešák
Čestice 56, 38719 Čestice
Fyzická osoba

IČO:

41915283

Nabídková cena v Kč bez DPH:

195 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

235 950,-

Účastník č. 13:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

POHŘÍ CD s.r.o.
Linecká 277, Český Krumlov
Společnost s ručením omezeným

IČO:

28109881

Nabídková cena v Kč bez DPH:

230 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

230 000,-

Účastník č. 15:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Miroslav Urban
Závraty č. ev. 18, 370 01 České Budějovice
Fyzická osoba

IČO:

01028669

Nabídková cena v Kč bez DPH:

189 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

189 000,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
------------------Obchodní firma nebo název / obchodní
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firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČO:

-------------------------------------------------------------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Miroslav Urban
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Závraty č. ev. 18, 370 01 České Budějovice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
01028669

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
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Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 6 Vrbenská Tůň
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
55 000,- Kč bez DPH; 66 550,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 8:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o.
Jaroslava Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice
Společnost s ručením omezeným
25154427

Nabídková cena v Kč bez DPH:

70 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

84 700,-

Účastník č. 15:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Miroslav Urban
Závraty č. ev. 18, 370 01 České Budějovice
Fyzická osoba
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IČO:

01028669

Nabídková cena v Kč bez DPH:

79 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

79 000,-

Účastník č. 16:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

REVITA CZ o.p.s.
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
Obecně prospěšná společnost
28079086

Nabídková cena v Kč bez DPH:

55 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

66 550,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
REVITA CZ o.p.s.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Obecně prospěšná společnost
Právní forma:
IČO:

28079086

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------
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g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 7 Vrbenské rybníky
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
73 200,- Kč bez DPH; 88 572,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
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c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 8:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o.
Jaroslava Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice
Společnost s ručením omezeným
25154427

Nabídková cena v Kč bez DPH:

80 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

96 800,-

Účastník č. 13:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

POHŘÍ CD s.r.o.
Linecká 277, Český Krumlov
Společnost s ručením omezeným

IČO:

28109881

Nabídková cena v Kč bez DPH:

115 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

115 000,-

Účastník č. 14:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Vojtěch Študent
Zahradní 241, Ševětín 373 63
Fyzická osoba
01448099

Nabídková cena v Kč bez DPH:

89 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

89 000,-

Účastník č. 16:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

REVITA CZ o.p.s.
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
Obecně prospěšná společnost
28079086

Nabídková cena v Kč bez DPH:

73 200,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

88 572,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
------------------Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
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pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČO:

-------------------------------------

Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
REVITA CZ o.p.s.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Obecně prospěšná společnost
Právní forma:
28079086

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
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l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 8 Slavonické louky
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
258 900,- Kč bez DPH; 313 269,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 6:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Ing. Jiří Marek
Chvalkov 22
374 01 Čížkrajice
Fyzická osoba

IČO:

40712630

Nabídková cena v Kč bez DPH:

258 900,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

313 269,-

Účastník č. 13:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

POHŘÍ CD s.r.o.
Linecká 277, Český Krumlov
Společnost s ručením omezeným

IČO:

28109881

Nabídková cena v Kč bez DPH:

370 000,18

370 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Ing. Jiří Marek
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Chvalkov 22
374
01 Čížkrajice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
40712630

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------
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j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 9 Slavkovský Chlumek
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
36 000,- Kč bez DPH; 43 560,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 6:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:
Nabídková cena v Kč bez DPH:

Ing. Jiří Marek
Chvalkov 22
374 01 Čížkrajice
Fyzická osoba
40712630
36 000,20

43 560,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Ing. Jiří Marek
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Chvalkov 22
374
01 Čížkrajice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
40712630

IČO:

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
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-------------------------------------------------------------------------k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 10 Blanko
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
29 600,- Kč bez DPH; 35 816,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 5:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Hamerský potok z. s.
Nežárecká 103/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Spolek
26650762

Nabídková cena v Kč bez DPH:

38 560,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

46 658,-

Účastník č. 17:
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Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

IČO:
Nabídková cena v Kč bez DPH:

29 600,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

35 816,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
28079540

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
--------------------------------------------------------------------------

23

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 11 Gebhárecký rybník
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
86 000,- Kč bez DPH; 104 060,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 5:
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Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Hamerský potok z. s.
Nežárecká 103/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Spolek
26650762

Nabídková cena v Kč bez DPH:

89 780,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

108 634,-

Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

Nabídková cena v Kč bez DPH:

86 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

104 060,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
IČO:

28079540

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------25

pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 12 Hadí vrch
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
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dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
78 670,- Kč bez DPH; 95 191,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 226, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

Nabídková cena v Kč bez DPH:

78 670,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

95 191,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Javorová 226, 393 01 Pelhřimov
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
IČO:

28079540

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
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IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 13 Hrádeček
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
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96 500,- Kč bez DPH; 116 765,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 5:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Hamerský potok z. s.
Nežárecká 103/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Spolek

IČO:

26650762

Nabídková cena v Kč bez DPH:

128 980,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

156 066,-

Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

Nabídková cena v Kč bez DPH:

96 500,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

116 765,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
IČO:

28079540

Odůvodnění výběru:
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Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------30

ČÁST č. 14 Lipina
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
17 686,- Kč bez DPH; 21 400,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 5:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Hamerský potok z. s.
Nežárecká 103/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Spolek
26650762

Nabídková cena v Kč bez DPH:

24 860,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

30 081,-

Účastník č. 11:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Martin Štrobl
Číčenice 41, 38771 Číčenice
Fyzická osoba
04854764

Nabídková cena v Kč bez DPH:

20 400,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

20 400,-

Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

Nabídková cena v Kč bez DPH:

17 686,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

21 400,-
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d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
28079540

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
-------------------------------------------------------------------------32

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 15 Pískovna na cvičišti
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
79 300,- Kč bez DPH; 95 953,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 5:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Hamerský potok z. s.
Nežárecká 103/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Spolek
26650762

Nabídková cena v Kč bez DPH:

79 850,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

96 619,-

Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
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firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

IČO:
Nabídková cena v Kč bez DPH:

79 300,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

95 953,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
28079540

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------34

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 16 Rašeliniště Mosty
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
35 000,- Kč bez DPH; 42 350,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 1:
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Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Obec Kunžak
Nám. Komenského 74, 378 62 Kunžak
Obec

IČO:

00246964

Nabídková cena v Kč bez DPH:

55 682,64

Nabídková cena v Kč s DPH:
Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

67 376,-

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

Nabídková cena v Kč bez DPH:

35 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

42 350,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
IČO:

28079540

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
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Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

-----------------------

IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 17 Rybníky u Lovětína
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
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Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
70 000,- Kč bez DPH; 84 700,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 5:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Hamerský potok z. s.
Nežárecká 103/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Spolek

IČO:

26650762

Nabídková cena v Kč bez DPH:

139 470,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

168 759,-

Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

Nabídková cena v Kč bez DPH:

70 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

84 700,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
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pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným

Právní forma:

28079540

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
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n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 18 Koubovský rybník
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
44 900,- Kč bez DPH; 44 900,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 14:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Vojtěch Študent
Zahradní 241, Ševětín 373 63
Fyzická osoba
01448099

Nabídková cena v Kč bez DPH:

44 900,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

44 900,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Vojtěch Študent
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Zahradní 241, Ševětín 373 63
pobytu (příp. doručovací adresa):
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Fyzická osoba

Právní forma:

01448099

IČO:

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
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--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 19 Miletínky
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
64 900,- Kč bez DPH; 78 529,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 4:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

PT PROLES s.r.o.
Kasárenská 1147, 383 01 Prachatice
Společnost s ručením omezeným
28147871

Nabídková cena v Kč bez DPH:

64 900,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

78 529,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
PT PROLES s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Kasárenská 1147, 383 01 Prachatice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
IČO:

28147871
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Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------
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ČÁST č. 20 Pančice – V řekách
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
62 500,- Kč bez DPH; 62 500,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 3
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Ing. Martin Janda
Brixovy Dvory 195, 384 51 Volary
Fyzická osoba
49033972

Nabídková cena v Kč bez DPH:

74 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

89 540,-

Účastník č. 11:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Martin Štrobl
Číčenice 41, 38771 Číčenice
Fyzická osoba
04854764

Nabídková cena v Kč bez DPH:

62 500,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

62 500,-

Účastník č. 12:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídková cena v Kč s DPH:

Ladislav Lešák
Čestice 56, 38719 Čestice
Fyzická osoba
41915283
68 625,83 036,25

44

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Martin Štrobl
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Číčenice 41, 38771 Číčenice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
04854764

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
-------------------------------------------------------------------------45

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 21 Štěrbů louka
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
20 200,- Kč bez DPH; 20 200,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 3
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Ing. Martin Janda
Brixovy Dvory 195, 384 51 Volary
Fyzická osoba
49033972

Nabídková cena v Kč bez DPH:

24 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

29 040,-

Účastník č. 11:
Obchodní firma nebo název / obchodní

Martin Štrobl
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firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Číčenice 41, 38771 Číčenice
Fyzická osoba
04854764

Nabídková cena v Kč bez DPH:

20 200,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

20 200,-

Účastník č. 14:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Vojtěch Študent
Zahradní 241, Ševětín 373 63
Fyzická osoba
01448099

Nabídková cena v Kč bez DPH:

24 900,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

24 900,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Martin Štrobl
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Číčenice 41, 38771 Číčenice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
IČO:

04854764

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------47

pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 22 Tisy u Chrobol
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
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dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
23 000,- Kč bez DPH; 27 830,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 4:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

PT PROLES s.r.o.
Kasárenská 1147, 383 01 Prachatice
Společnost s ručením omezeným
28147871

Nabídková cena v Kč bez DPH:

23 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

27 830,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
PT PROLES s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Kasárenská 1147, 383 01 Prachatice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
IČO:

28147871

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
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IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 23 Chvalšovické pastviny
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
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Cena sjednaná ve smlouvě:
82 000,- Kč bez DPH; 99 220,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 12:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Ladislav Lešák
Čestice 56, 38719 Čestice
Fyzická osoba
41915283

Nabídková cena v Kč bez DPH:

82 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

99 220,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Ladislav Lešák
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Čestice 56, 38719 Čestice
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
IČO:

41915283

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
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Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 24 Borkovická blata
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
52

240 000,- Kč bez DPH; 290 400,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 9:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

CER s.r.o.
Hlinice 76, 390 02 Tábor
Společnost s ručením omezeným

IČO:

25175670

Nabídková cena v Kč bez DPH:

240 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

290 400,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
CER s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Hlinice 76, 390 02 Tábor
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
IČO:

25175670

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
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vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 25 Dráchovské louky
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:

54

52 000,- Kč bez DPH; 62 920,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 10:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Jan Průša
Hlinice 76, 390 02 Tábor
Fyzická osoba
60628642

Nabídková cena v Kč bez DPH:

52 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

62 920,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Jan Průša
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Hlinice 76, 390 02 Tábor
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
IČO:

60628642

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
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vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 26 Dráchovské tůně
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
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189 000,- Kč bez DPH; 228 690,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 9:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

CER s.r.o.
Hlinice 76, 390 02 Tábor
Společnost s ručením omezeným

IČO:

25175670

Nabídková cena v Kč bez DPH:

189 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

228 690,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
CER s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Hlinice 76, 390 02 Tábor
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
IČO:

25175670

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
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vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 27 Kladrubská hora
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
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130 000,- Kč bez DPH; 157 300,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 10:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

Jan Průša
Hlinice 76, 390 02 Tábor
Fyzická osoba

IČO:

60628642

Nabídková cena v Kč bez DPH:

130 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

157 300,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Jan Průša
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Hlinice 76, 390 02 Tábor
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
IČO:

60628642

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
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vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 28 Kozlov
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
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15 680,- Kč bez DPH; 18 973,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 2:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Miloš Ludvík
Mokrá 22, Vesce, 392 01 Soběslav
Fyzická osoba
01857681

Nabídková cena v Kč bez DPH:

27 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

27 000,-

Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

Nabídková cena v Kč bez DPH:

15 680,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

18 973,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
IČO:

28079540

Odůvodnění výběru:
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Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
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ČÁST č. 29 Nový rybník u Soběslavi
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
68 000,- Kč bez DPH; 68 000,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 2:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Miloš Ludvík
Mokrá 22, Vesce, 392 01 Soběslav
Fyzická osoba
01857681

Nabídková cena v Kč bez DPH:

68 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

68 000,-

Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540

Nabídková cena v Kč bez DPH:

68 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

82 280,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
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Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

Miloš Ludvík
Mokrá 22, Vesce, 392 01 Soběslav
Fyzická osoba

Právní forma:

01857681

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Oba účastníci, kteří podali v části č. 29 nabídku, se svou nabídkovou cenou shodovali. Vybraný
dodavatel byl určen na základě pravidla stanoveného v zadávací dokumentaci čl. „9. Pravidla pro
hodnocení nabídek dle § 115 zákona“, kde se píše: V případě, že nabídková cena, která je
předmětem hodnocení, bude u dvou nebo více účastníků shodná, bude pro určení pořadí těchto
nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhodující datum a čas podání těchto nabídek, kdy dříve
podaná nabídka bude předřazena později podané nabídce.
Účastník Miloš Ludvík (nabídka číslo 2) má datum a čas podání 17. 5. 2017 08:00 hod.
Účastník EKOIMPEX Vysočina s.r.o. (nabídka č. 17) má datum a čas podání 24. 5. 2017 11:35 hod.
Nabídka č. 2 byla předřazena nabídce č. 17.
Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
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l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 30 Ostrov Markéta
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
62 000,- Kč bez DPH; 75 020,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 10:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:

Jan Průša
Hlinice 76, 390 02 Tábor
Fyzická osoba
60628642

Nabídková cena v Kč bez DPH:

62 000,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

75 020,-

Účastník č. 17:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:
IČO:
Nabídková cena v Kč bez DPH:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Společnost s ručením omezeným
28079540
75 000,65

90 750,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Jan Průša
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Hlinice 76, 390 02 Tábor
pobytu (příp. doručovací adresa):
Fyzická osoba
Právní forma:
60628642

IČO:

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------
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j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

ČÁST č. 31 Pacova hora
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu)
pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
250 000,- Kč bez DPH; 302 500,- Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník č. 9:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma podnikání:

CER s.r.o.
Hlinice 76, 390 02 Tábor
Společnost s ručením omezeným

IČO:

25175670

Nabídková cena v Kč bez DPH:

250 000,67

302 500,-

Nabídková cena v Kč s DPH:

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
-------------------

Důvod vyloučení:

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
CER s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Hlinice 76, 390 02 Tábor
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
25175670

IČO:

Odůvodnění výběru:
V této části byla podána pouze jedna nabídka. Dodavatel, který nabídku podal, úspěšně prokázal
splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
----------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

-----------------------

Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný dodavatel těmto osobám zadat:

-----------------------

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
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-------------------------------------------------------------------------k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
-------------------------------------------------------------------------n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
--------------------------------------------------------------------------

V Českých Budějovicích, dne 22. 8. 2017

Digitálně
podepsáno
Jméno: Ing.
Kateřina Cundová
Datum: 22.08.2017
12:16:05
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