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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

1. Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma/název/právní
forma zadavatele

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo/místo podnikání popř.
místo trvalého obytu zadavatele

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

OJ vypisující zakázku

KŘ Liberec

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele (odpovědná osoba)

IČO

421 964 51

telefon
JUDr. Pavel Krpata, správní ředitel

fax
e-mail

2. Název veřejné zakázky: RN Perlík
3. Evidenční číslo zakázky: S936/2020/054
4. Zadávací řízení1: zjednodušené podlimitní řízení
5. Zakázka na:
Služby

Stavební práce

X

6. Předmět zakázky a cena zakázky sjednaná ve smlouvě:
Předmět zakázky

Cena zakázky (Kč bez DPH)

Jedná se o výstavbu malé vodní nádrže. Předpokládaná plocha 0,45
ha. Majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v
majetku LČR. Přibližná nadmořská výška: 510 m. n. m. Stupeň
ochrany: SCHKO JH.
-neprůtočná nádrž s odběrem vody ze Ztraceného potoka
-funkční využití „plochy lesa PUPFL“
-ÚSES Nové Město pod Smrkem – realizace nádrže přispěje k
vyššímu stupni ekologické stability území
-zvýšení protipovodňové ochrany Ztraceného potoka v ř.km. 0,00 –
3,420
-zachycení části povodňových průtoků formou retence vody v nádrži
v rámci vzdouvání z koryta potoka
-retardace odtoků vody v korytě pod nádrží vč. nadlepšení průtoků u
n-denních vod
-infiltrace zadržené vody v nádrži do podzemních vod v zájmové části
území
-zvýšení stupně protipovodňové ochrany (snížení rizika extrémních
povodní v extravilánu obcí
Ludvíkov pod Smrkem a Nové
Město pod Smrkem, v sociální oblasti větší bezpečnost obyvatel a
ochrana jejich majetku)
-vytvoření podmínek pro rozvoj vodních živočichů i flory vázaných na
vodní prostředí
-zvýšení retenční schopnosti krajiny, biodiverzity území, krajinotvorný
prvek v exponované turistické oblasti
5 131 213 Kč
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7. Označení všech účastníků zadávacího řízení:
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení/právní forma dodavatele 2

Sídlo/ místo podnikání popř. místo trval. pobytu/
IČO

1

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 49, 130 00 Praha 3 - Žižkov

2

JOSTAV spol. s r.o.

Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

3

TIRAST s.r.o.

náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 Vinohrady

4

SIZ s.r.o.

Velké Hamry 694, 468 45 Velké Hamry

5

SKJ s.r.o.

Žitavská 204, 46334 Hrádek nad Nisou

6

PB SCOM s. r. o.

Radniční 28, 75301 Hranice

7

Zemprastav spol. s r. o.

Vidoň 12, 50771 Tetín

8

Okrouhlický s.r.o.

Zemědělská 1131, 50003 Hradec Králové

9

ZVÁNOVEC a.s.

Rudolfovská tř. 597, 37001 České Budějovice

10

EVOSA spol. s r.o.

Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice

11

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s
r. o.

Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice

12

1.jizerskohorská stavební společnost,
s.r.o.

Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

13

ZEMPRA DC s.r.o.

Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem

14

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

8. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni, a odůvodnění
jejich vyloučení:
Číslo
nabídky

6

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
dodavatele 2
PB SCOM s. r. o.

Sídlo/ místo podnikání popř.
místo trval. pobytu/ IČO

Radniční 28, 75301 Hranice

Odůvodnění vyloučení

Dodavatel odstoupil od podpisu
smlouvy o dílo

9. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
Číslo
nabídky
12

Obchodní
firma/název/jméno,
Sídlo/ místo podnikání popř. místo trval.
příjmení/ právní forma
pobytu dodavatele
dodavatele2
1.jizerskohorská stavební
Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
společnost, s.r.o.

IČO
DIČ
499 04 884
CZ49904884
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10. Odůvodnění výběru dodavatele:
Vybraný dodavatel (PB SCOM s. r. o., Radniční 28, 75301 Hranice ICO 253 97 087) byl v souladu s
§ 125 zákona vyloučen z důvodu nedoručení dokladů požadovaných před podpisem smlouvy a
odstoupení dodavatele ze zadávacího řízení. K podpisu smlouvy byl vyzván další účastník v pořadí,
které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek. S tímto vybraným dodavatelem byla
uzavřena smlouva.
11. Označení poddodavatelů dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, pokud jsou známi:
Obchodní firma/název/jméno, příjmení/
právní forma dodavatele

Sídlo/ místo podnikání popř. místo trval.
pobytu dodavatele

IČO
DIČ

---

12. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla –li takováto možnost použita:
Netýká se.
13. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, byla –li takováto možnost použita:
Netýká se.
14. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo – li použito
Netýká se.
15. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomu došlo
Netýká se.
16. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly – li jiné prostředky použity
Netýká se.
17. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl – li střet
zájmů zjištěn
Netýká se.
18. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Netýká se.
19. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3 zákona
Netýká se.
V Hradci Králové dne 11.9.2020

Zpracovala Petra Čermáková

Digitálně podepsal
Petra
Petra Čermáková
2020.09.11
Čermáková Datum:
14:09:26 +02'00'
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