
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
ve smyslu ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

Zakázka 

„Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem“ 

 
Zadavatel 

FC Slavoj Žirovnice, z.s. 

se sídlem Žirovnice, Nádražní 603, PSČ 394 68 

IČ: 227 65 913 
 

na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), 

k výše uvedené podlimitní zakázce na stavební práce zadané v zjednodušeném podlimitním řízení 

sepsal tuto písemnou zprávu. 

 

Předmět zakázky, celková cena zakázky sjednaná ve smlouvě a zvolený druh zadávacího řízení: 

Předmětem zakázky je technické zhodnocení původní plochy, na které bude vybudováno nové 

tréninkové fotbalové hřiště o rozměrech 90 x 45 m (bez výběhů) a celkové užitkové ploše 4 802 m2 s 

hybridním travnatým povrchem, a to na pozemku parcela č. 928/1 v katastrálním území Žirovnice. 

Součástí díla je dále drenážní systém, rekonstrukce závlahového systému, opěrné zdi, oplocení, 

provozní osvětlení, fotbalové branky a záchytný systém. Podrobný popis zakázky jako díla je uveden v 

přiložené projektové dokumentaci stavby, kterou zpracoval Ing. Michal Burda, Polní 1845, 407 47 

Varnsdorf v září 2019. 

 

Celková cena zakázky, která je jako nabídková cena vybraného dodavatele sjednána ve smlouvě, je 

8.988.842,- Kč bez DPH, tzn. 10 876 499,- Kč včetně DPH. 

 

Zakázka byla vybranému dodavateli zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ust. § 53 

zákona. 

 

Označení účastníků zadávacího řízení 

Nabídka č. 1 

EUROGREEN CZ s.r.o., IČ: 64651959, se sídlem Jiřetín pod Jedlovou, Náměstí Jiřího 2, PSČ 407 56 

(společnost s ručením omezeným) 

 

Nabídka č. 2 

AGRO CS a.s., IČ: 64829413, se sídlem Říkov 265, PSČ 552 03 (akciová společnost) 

 

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 

V tomto zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník. 

 

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo včetně odůvodnění jeho výběru 

Nabídka č. 1 

EUROGREEN CZ s.r.o., IČ: 64651959, se sídlem Jiřetín pod Jedlovou, Náměstí Jiřího 2, PSČ 407 56 

(společnost s ručením omezeným) 

 

Zadavatel rozhodl o výběru uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka splnila veškeré podmínky a 

požadavky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci a dále veškeré požadavky zákona. 

Zadavatel vybral nabídku shora uvedeného účastníka tak, jak odpovídá doporučení komise na základě 

provedeného hodnocení nabídek, v rámci něhož byla nabídka vybraného dodavatele v souladu se 

zadávací dokumentací vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

Zadavatel provedl hodnocení nabídek následujícím způsobem:  



Zadavatel stanovil v čl. 1.9 zadávací dokumentace základní hodnotící kritérium - ekonomická 

výhodnost nabídky. Komise v rámci ekonomické výhodnosti nabídky hodnotila pouze nejnižší 

nabídkovou cenu. Předmětem hodnocení byla nabídková cena v Kč bez DPH.  

 

Komise seřadila nabídkové ceny účastníků vzestupně od nejnižší po nejvyšší s následujícím 

výsledným pořadím nabídek účastníků: 

 

1. nabídka č. 1 – EUROGREEN CZ s.r.o.      

 soutěžní nabídková cena bez DPH – 8.988.842,- Kč 

 

2. nabídka č. 2 – AGRO CS a.s.      

 soutěžní nabídková cena bez DPH – 9.703.653,- Kč 

 

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele 

RADOSTA CZ s.r.o., IČ 26114607, se sídlem Lužnice 70, PSČ 379 01 (společnost s ručením 

omezeným) 

 

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem  
Nepoužito.  

 

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 
Nepoužito.  

 

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 
Nepoužito.  

 

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému  
Zadávací řízení nebylo zrušeno. 

 

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil podání nabídek pouze v listinné podobě, kdy součástí 

nabídky musely být i zpracované dokumenty na datovém nosiči. Zadavatel nedisponuje potřebnými 

elektronickými prostředky. 

 

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.  

 

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části 
Zakázka nebyla nadlimitní. 

 

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

zákona  
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.  

 

V Žirovnici dne 31. března 2020 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel 

FC Slavoj Žirovnice, z.s. 

Ing. Libor Šebesta, předseda spolku 
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