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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

ST OP Berounky

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

IČO

421 964 51

telefon
JUDr. Pavel Krpata

fax
e-mail

2. Název veřejné zakázky: LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka,
ř.km 1,059-1,103
3. Evidenční číslo zakázky: S955/2020/029
4. Zadávací řízení1: otevřené podlimitní řízení
5. Zakázka na:
Služby

Stavební práce

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

LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1 (dle PD LP Slabeckého potoka, ř.
km 1,059 - 1,103 s přítokem)

vodní tok: bezejmenný (IDVT 10257839, ČHP: 1-11-02-121) V rámci
této akce bude provedena stabilizace havarijních 6 ks stupňů a 3ks prahů ve
dně a stabilizace koryta toku v intravilánu obce Újezdec. Dále bude
provedeno odstranění křovin zasahujících do koryta toku a kácení stromů
vrůstajících do koryta. Účelem akce je tedy ochrana před povodněmi a
stabilizace koryta vodního toku.
vodní tok: LBP Slabeckého potoka - od Dvorce, ústí u Slabeckého mlýna
(IDVT 10275955, ČHP: 1-11-02-121)
V rámci této akce bude provedena stabilizace poškozeného stupně ve dně v
ř. km 1,059 a zajištění jeho bezeškodného stavu, pročištění koryta a oprava
stávajícího opevnění koryta LP Slabeckého potoka v ř. km 1,059 – 1,103.
Realizací projektu dojde také ke zvýšení průtočné kapacity v řešeném úseku
koryta. Účelem akce je tedy ochrana před povodněmi a stabilizace koryta
vodního toku.
Cena zakázky (Kč bez DPH)

6 190 315,47

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Strana 2 z 3

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

SM-BUILD s.r.o.

Solany 104, 411 15 Děčany, IČO 247 47 955

2

Vodohospodářská stavební spol. s
r.o.

Černovická 4264, 430 03 Chomutov, IČO 445 67 022

3

PROJECT PLUS KLATOVY, spol.
s r. o.

Luby 175, 33901 Klatovy, IČO 497 91 788

4

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 005 65
679

5

DREDGER, s.r.o.

Dubina 30, 362 72 Šemnice, IČO 263 535 71

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba.

8. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni, a odůvodnění
jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení
9. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
Číslo
nabídky
1

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
dodavatele 2
SM-BUILD s.r.o.

Sídlo/ místo podnikání popř. místo trval. pobytu/ IČO
Solany 104, 411 15 Děčany, IČO 247 47 955

10. Odůvodnění výběru dodavatele:
Zadavatel v souladu s § 114 odst. 2 zákona hodnotil ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší
nabídkové ceny. Nabídková cena byla jediným kritériem hodnocení. Nejlépe byla hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídka vybraného dodavatele obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.
11. Označení poddodavatelů dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, pokud jsou známi:
Není relevantní.
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.
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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.

Zakázka malého rozsahu, zjednodušené podlimitní řízení, otevřené podlimitní řízení
V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele
samostatný řádek
1
2

