Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO:
70891168
Č. j.:
KK/2706/IN/19
Zpracoval:
Jaroslav Štěpán

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit
v Karlovarském kraji – Borecké rybníky“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000340“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení prací a opatření za účelem zachování biodiverzity a
ochranářské hodnoty zájmového území v lokalitě Borecké rybníky.
Hlavním předmětem ochrany je čolek velký. Dlouhodobým cílem je zajištění jeho stabilní populace. Na
území se však vyskytuje i několik dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků s podobnými nároky
na prostředí, jako u předmětu ochrany. Podpora živočišných druhů bude spočívat v realizaci opatření,
která povedou ke zvýšení atraktivity území pro nové osídlení, případně zlepšení podmínek pro druhy,
které se zde již vyskytují.
Základní opatření na podporu biodiverzity jsou směřována na rostlinná společenstva a jejich cílem bude
především potlačení expanzních druhů dřevin a ruderální vegetace a sanace lomových porostů. Bude se
jednat především o tyto práce: asanační seč, mýcení křovin, kácení dřevin, obnovu mokřadu, obnovu
litorálu, ruční trhání výmladků invazivních keřů, budování úkrytů pro drobné živočichy. Realizace všech
požadovaných opatření bude probíhat na ploše cca 2,2 ha.
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:
Sídlo:
IČO:

Zahradní a parková spol. s r.o.
Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
25205978

Cena sjednaná ve smlouvě: 839 599,37 Kč včetně DPH
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka byla zadavatelem posouzena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové číslo
nabídky

Název

1.

Zahradní a parková
spol. s r.o.

2.

H-REKULTIVACE,
a.s.

Sídlo
Plzeňská 608/17,
353 01 Mariánské
Lázně
č.p. 226
430 01 Černovice

IČO
25205978
25032739

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
--Odůvodnění vyloučení účastníků:
--Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita:
--Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
--Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
--Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
--Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
--Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
--Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
--Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
---
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