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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka (VZ): Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – červen 2018
Zadávací řízení:

otevřené řízení

Ev. č. VZ:

Z2018-009891// 099/2018/061

1. 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

2. Předmět veřejné zakázky
Veřejná zakázka: na služby
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s
hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v
rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ
vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i
poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek. Zadavatel bude vybranému dodavateli za provedené
lesnické činnosti hradit stanovenou smluvní cenu. Zadavatel bude současně vybranému dodavateli
prodávat dříví vytěžené vybraným dodavatelem.
Kód klasifikace předmětu VZ:
77200000 - 2 (Služby v oblasti lesnictví)
77210000 - 5 (Služby v oblasti těžby dřeva)
77211500-7 (Péče o lesní porost)
77231600-4 (Zalesňování)
3. Použitý druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.
4. Označení účastníků zadávacího řízení
Označení všech účastníků zadávacího řízení (včetně nabídkové ceny):
Číslo
nab.

1

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího řízení4

DŘEVO - MÁLEK s.r.o.

Sídlo

IČ

Bukovská 375,
25509420
798 48 Protivanov

Právní forma

112 – společnost
s ručením
omezeným

Nabídková
cena (saldo)
v Kč bez DPH

2 237 538,-

Číslo
nab.

2

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího řízení4

Pradědský lesní závod,
a.s.

Sídlo

IČ

Právní forma

Nádražní 599, 793
26 Vrbno pod
02598183
Pradědem

121 – akciová
společnost

Nabídková
cena (saldo)
v Kč bez DPH

2 994 219,-

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
6. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru; cena
sjednaná ve smlouvě; označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi
Vzhledem k tomu, že byla podána pouze jedna nabídka, nebylo v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona
provedeno hodnocení nabídky.
Číslo
nab.

1

Název
vybraného
účastníka

DŘEVO MÁLEK s.r.o.

Sídlo, IČ

Bukovská 375,
798 48
Protivanov

Nabídková
cena (saldo)
v Kč bez DPH

25509420

Právní
forma

112 –
společnost
s ručením
omezeným

Označení poddodavatelů
dodavatele

zadavateli není známo, zda,
popř. jaká část VZ má být
plněna prostřednictvím
poddodavatele

7. Odůvodnění použití řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení
bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu (bylo-li použito)
Nepoužito
8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému (pokud
k tomu došlo)
Není relevantní
9. 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.
10.Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření (byl-li střet zájmů
zjištěn)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
11.Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění součástí
zadávací dokumentace)
Tato veřejná zakázka není rozdělena na části, jelikož se vztahuje pouze k jedné smluvní územní jednotce
(dále jen „SÚJ“) Černá Voda, jakožto smluvnímu celku. V případě lesnických činností je smluvním
standardem zadavatele přidělení jednoho smluvního partnera na jednu SUJ (celek).
12.Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
(nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.
13.Přílohy: Ne

V Hradci Králové dne

Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.
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V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele samostatný řádek. Číslo
nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele.

