PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka (VZ):

Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda)

Ev. č. VZ:

Z2017-010096 // 099/2017/028

Pro část VZ:

č. 4 - Dodávky rodenticidních přípravků

1.

2.

Označení zadavatele:
Název zadavatele

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo zadavatele

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

Právní forma

Státní podnik - 301

IČO zadavatele

421 96 451

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků
používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování
zemědělských plodin.
Předmět této části veřejné zakázky jsou dodávky rodenticidních přípravků, které bude zadavatel objednávat
v průběhu trvání rámcové dohody dle svých aktuálních potřeb.
Kód klasifikace předmětu části 4 VZ:
kód CPV 24456000-5, název – Rodenticidy

3.

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě:

4.

132 000,- Kč bez DPH.

Použitý druh zadávacího řízení a druh veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídku na část 4 veřejné zakázky podali tito účastníci zadávacího řízení:

Číslo
nabídky

6.

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího
řízení

Sídlo/ místo podnikání popř. místo trval. pobytu/

IČO

1

CHEM - BAR s.r.o.

Dublovice, Dublovice 2, okres Příbram, PSČ 26251

25069233

2

L.E.S. CR spol. s r.o.

č.p. 215, 254 01 Okrouhlo

25657411

3

Ridex s.r.o.

Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem

60778571

4

MERCATA LES s.r.o.

K Vodojemu 140, 252 19 Chrášťany

28135377

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Z účasti v zadávacím řízení ve vztahu k části č. 4 veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího
řízení.

7.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Vybraným dodavatelem, se kterým byla uzavřena smlouva, je:

Číslo
nabídky

3

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího
řízení

Ridex s.r.o.

Sídlo/ místo podnikání popř. místo trval. pobytu/

Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČO

60778571

Odůvodnění výběru:
Zadavatel, resp. hodnotící komise, kterou zadavatel pověřil posouzením a hodnocením nabídek, hodnotila
v souladu s § 114 odst. 2 zákona ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny. Nejlépe
byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Předmětem hodnocení byla nabídková cena (NC), tj. celková nabídková cena za dobu trvání rámcové
dohody, stanovená účastníky zadávacího řízení pro účely hodnocení nabídek dle čl. 8. zadávací
dokumentace (dále jen „ZD“). Pro účely hodnocení byla rozhodná výše nabídkové ceny bez DPH.

Jako nejvhodnější (první v pořadí) byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, další pořadí
nabídek bylo stanoveno vzestupně dle nabídkové ceny.
Hodnotící tabulka:

Číslo
nabídky

8.

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího
řízení

Sídlo/ místo podnikání
popř. místo trval.
pobytu/

IČO

Nabídková
cena v Kč bez
DPH

Pořadí

25069233

137 200

2.

1

CHEM - BAR s.r.o.

Dublovice,
Dublovice 2,
okres Příbram,
PSČ 26251

2

L.E.S. CR spol. s r.o.

č.p. 215,
254 01 Okrouhlo

25657411

148 800

3.

3

Ridex s.r.o.

Nádražní 151,
793 26 Vrbno pod
Pradědem

60778571

132 000

1.

4

MERCATA LES s.r.o.

K Vodojemu 140,
252 19 Chrášťany

28135377

167 000

4.

Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, pokud jsou zadavateli známi

Zadavateli nejsou známi poddodavatelé dodavatele.

9.

Odůvodnění použití řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení
bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu (bylo-li použito)

Není relevantní.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému (pokud
k tomu došlo)
Není relevantní, zadávací řízení nebylo zrušeno.

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Zadavatel aktuálně není s ohledem na rozsah a členitost své agendy zadávání veřejných zakázek na příjem
elektronicky podaných nabídek technicky ani procesně připraven. Zadavatel v současnosti připravuje
technické řešení a pracuje na nastavení interních postupů, které umožní přijímat nabídky elektronicky.

12. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření (byl-li střet zájmů
zjištěn)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

13. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění
součástí zadávací dokumentace)
Není relevantní, veřejná zakázka byla rozdělena na části.

14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 zákona (nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Není relevantní, zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona.
V Hradci Králové dne 2. 8. 2017

…………………………………………………
Lesy České republiky, s.p.
Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
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